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 الحوادث التي تتم ادارتها  2

 مقدمة 2.1

 وصف الهدف   2.1.1

توفير استجابة فعالة في الوقت املناسب لطلبات املستخدم وحل جميع أنواعالحوادث. استعادة الخدمة العادية، 

الحوادث. تسجيل وتلبية طلبات املستخدم، وتسجيل والتحقيق وتشخيص وتصعيد وحل  

 الغرض من الهدف  2.1.2

سريع الستفسارات املستخدم واملجريات. تقييم تأثير  تحقيق زيادة اإلنتاجية وتقليل االضطرابات من خالل حل 

 التغييرات والتعامل مع مجريات الخدمة. إعادة حل طلبات املستخدم واستعادة الخدمة استجابة للحوادث. 

 األهداف  2.2

 يدعم كل هدف من أهداف الحوكمة أو اإلدارة تحقيق أهداف التوافق التي ترتبط باألهداف األكبر للمؤسسة. 

 :ل التالي أهداف املؤسسة الثالثة عشريصف الجدو 

  

 أهداف المنظمة  -1سم توضيحي ر
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  يصف الجدول التالي أهداف املحاذاة الثالثة عشر للمنظمة

يتم وضع قائمة أهداف املحاذاة التي لها صلة أساسية بهدف الحوكمة أو اإلدارة في متناول اليد على الجانب األيمن 

 قسم التوجيه املفصل الذي يغطي األهداف.من 

 األهداف املدعومة 2.2.1

 تم وصف هدف اإلدارة أدناه. يدعم هدف اإلدارة تحقيق مجموعة من أهداف املؤسسة واملحاذاة األساسية: ي

 هداف املحاذاة أ هداف املؤسسةأ

• EG01 -   مجموعة من املنتجات والخدمات

 التنافسية 

• EG08 -   تحسين وظائف عملية األعمال

 الداخلية 
 

AG05  -    بما والتكنولوجيا  املعلومات  خدمات  تقديم 

 يتماش ى مع متطلبات العمل

 

 تضمن كل هدف من أهداف الحوكمة واإلدارة عدة ممارسات عملية. ي

 أكثر. ل ممارسة عملية لها نشاط واحد أو ك 

 أهداف املزامنة  -2رسم توضيحي 
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 مكن تحقيق اإلنجاز الناجح لهذه األنشطة من خالل تنفيذ اإلجراءات املوثقة ذات الصلة لكل هدف. ي

 املمارسات  2.3

 تحديد مخططات التصنيف للحوادث وطلبات الخدمة 2.3.1

 لوصف ا 2.3.1.1

 حديد مخططات التصنيف ونماذج الحوادث وطلبات الخدمة.ت

 ألنشطة ا 2.3.1.2

 

 ستويات القدرةم ألنشطة ا لرقم ا

1 

حديد أنظمة تصنيف الحوادث وطلبات الخدمة وتحديد أولوياتها، ومعايير  ت

تسجيل املشكالت. استخدم هذه املعلومات لضمان اتباع أساليب متسقة  

 للتعامل مع املستخدمين وإعالمهم باملشاكل وإجراء تحليل االتجاهات. 

 

 

 

3 

2 
 وفعالية القرار.حديد نماذج الحوادث لألخطاء املعروفة لتمكين دقة ت

  

3 

حديد نماذج طلب الخدمة وفقا لنوع طلب الخدمة لتمكين الخدمة الذاتية ت

 والكفاءة للطلبات القياسية.

 

4 

حديد قواعد وإجراءات تصعيد املجرى، وخاصة بالنسبة للحوادث الكبيرة  ت

 والحوادث األمنية 

 

5 
 كيفية استخدامها.دد مصادر املعرفة حول الحوادث والطلبات ووصف ح
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 واملخراجات املدخالت  -3رسم توضيحي 
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 DSS02.02 حوادث وترتيب أولويات الطلبات والسجيل وتصنيف ت 2.3.2

 لوصف ا 2.3.2.1

 وتعيين أولوية وفقا ألهمية األعمال التفاقيات الخدمات.  لحوادثحديد وتسجيل وتصنيف طلبات الخدمة وات

 ألنشطة ا 2.3.2.2

 

 ستوى القدرة م ألنشطة ا لرقم ا

1 

واق الخدمة  طلبات  جميع  بتسجيل  ذات    لحوادثم  املعلومات  جميع  وتسجيل 

الصلة، بحيث يمكن التعامل معها بشكل فعال ويمكن االحتفاظ بتسجيل تاريخي  

 كامل.

2 2 

االتجاهات،  ل تحليل  والتمكين  الخدمة  طلبات  بتصنيف  خالل    حوادثقم  من 

 تحديد النوع والفئة. 

 
 

3 
بناًء على تعريف خدمة اتفاقية مستوى    حوادثدد أولويات طلبات الخدمة والح

 الخدمة لتأثير العمل واألهمية.
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 DSS02.02خرجات املمارسة مدخالت و م -4رسم توضيحي 

  

DSS02.02

Record, classify and prioritize requests and incidents

CAPABILITY 2

DSS02.02.01 DSS02.02.02

DSS02.03.03

Investigate and 

address availability, 

performance and 

capacity issues.

BAI04.05

Define and prepare 
service agreements.

APO09.03

Monitor I&T 

infrastructure.

DSS01.03

Identify and classify 

problems.

DSS03.05

Classified and prioritized
 incidents and service 

requests

Execute the assurance 

initiative, focusing on 

operating effectiveness

MEA04.07

Incident and service 
request log

Emergency 

escalation procedure

SLA

Asset monitoring rules
 and event conditions

Incident
tickets

DSS02.02

Record, classify and prioritize requests and incidents

DSS02.02.02DSS02.02.01

DSS02.03.03

DSS05.07

Manage vulnerabilities 
and monitor the 
infrastructure for 

security-related events.

Security-related 
incident tickets

 

 

Internal 

Process Link

 

Incident and service 

request log

Manage the 
business 

relationship

APO08.03

Monitor and report 
service levels

APO09.04

Monitor and review the 
information security 

management system (ISMS)

APO13.03
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افقة عليها والوفاء بها  2.3.3  DSS02.03 – التحقق من طلبات الخدمة واملو

 الوصف  2.3.3.1

طلبات الخدمة تفي بمعايير الطلب املحددة. الحصول على موافقة، اختر إجراءات الطلب املناسبة وتحقق من أن  

 إذا لزم األمر، وتلبية الطلبات.

 األنشطة  2.3.3.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة الرقم 

1 

العملية   تدفق  أمكن،  حيثما  باستخدام،  الخدمة  طلبات  استحقاق  من  تحقق 

 املحدد مسبًقا والتغييرات القياسية.
 2 

2 

الحصول على املوافقة املالية والوظيفية أو تسجيل الخروج، إذا كان مطلوبا، أو  

 املوافقات املحددة مسبًقا للتغييرات القياسية املتفق عليها.
 

3 

قم باستيفاء الطلبات عن طريق تنفيذ إجراء الطلب املحدد. حيثما كان ممكنا،  

ونماذج  الذاتية  املساعدة  التلقائية  القوائم  مسبًقا    استخدم  املحددة  الطلبات 

 للعناصر املطلوبة بشكل متكرر. 
 

3 
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 DSS02.03خرجات مدخالت وم -5رسم توضيحي 

 

   DSS02.04ث التحقيق والتشخيص وتحديدالحواد 2.3.4

 الوصف  2.3.4.1

 القرار. تحديد وتسجيل أعراض الحوادث، وتحديد األسباب املحتملة، وتخصيص 

 األنشطة  2.3.4.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة الرقم 

1 

لوقوع   احتماال  األكثر  األسباب  لتحديد  الصلة  ذات  األعراض  ووصف  تحديد 

الحوادث. يمكنك الرجوع إلى موارد املعرفة املتاحة )بما في ذلك األخطاء واملشكالت  

)الحلول   املحتملة  الحوادث  حلول  لتحديد  الحلول  املعروفة(  أو   / و  املؤقتة 

 الدائمة(.
  

2 
2 

في حالة عدم وجود مشكلة ذات صلة أو خطأ معروف بالفعل وإذا كانت الحوادث  

 تستوفي املعايير املتفق عليها لتسجيل املشكلة، قم بتسجيل مشكلة جديدة.
 

3 

أعمق.  خبرة  إلى  حاجة  هناك  كانت  إذا  متخصصة  وظائف  إلى  الحوادث  إحالة 

 إشراك املستوى املناسب من اإلدارة، أينما دعت الحاجة.
 

DSS02.03

Verify, approve and fulfill service requests.

DSS02.03.03

DSS02.03.02

DSS02.03.01

Respond to risk

APO12.06

Risk-related root 

causes

BAI06.01

Evaluate, prioritize and 
authorize change 

requests

 

 

Internal 

Process Link

 

Approved service 

requests

Fulfilled service 
requests
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 DSS02.04الت ومخرجات املمارسة مدخ - 6رسم توضيحي 

 

 DSS02.05 األساسيةواستعادة الحالة  الحوادث حل 2.3.5

 الوصف  2.3.5.1

تنفيذ   البديلة.  الحلول  أو  املحددة  الحلول  واختبار  وتطبيق  بتوثيق  املعلومات  قم  الستعادة  االسترداد  إجراءات 

 والخدمات ذات الصلة بالتكنولوجيا.

 األنشطة  2.3.5.2

 

 مستوى القدرة  األنشطة  الرقم 

1 
 تحديد وتطبيق الحلول املناسبة األكثر مالئمة )الحل املؤقت و / أو الحل الدائم(. 

 

2 2 
 الحوادث.تسجيل ما إذا كانت الحلول قد استخدمت لتحليل 

 

3 
 تنفيذ إجراءات االسترداد، إذا لزم األمر.

 

DSS02.04

Investigate, diagnose and allocate incidents.

DSS02.04.02DSS02.04.01

DSS02.04.03

Provide early 

production support.

BAI07.07

Supplemental support 

plan

DSS03.01

Identify and classify 
problems.

Problem log

 

 

Internal 

Process Link

 

Incident symptoms
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4 

الحوادث وتقييم ما إذا كان يمكن استخدام القرار كمصدر للمعرفة في   حلتوثيق  

 املستقبل 
 

 

 

 

 DSS02.05 -ومخرجات املمارسة  مدخالت  7رسم توضيحي 

  

  

Respond to risk

APO12.06

Risk-related incident 

response plans

DSS03.03

Raise known errors

DSS03.04

 Resolve and close 
problems.

Known error records

Communication of 

knowledge learned

DSS02.05

Resolve and recover from incidents.

DSS02.05.02DSS02.05.01

DSS02.05.03 DSS02.05.04

DSS03.03

Raise known errors

DSS03.04

 Resolve and close 
problems.

DSS03.05

 Perform proactive 
problem management.

Incident resolutions

MEA04.07

Execute the assurance 
initiative, focusing on 

operating effectiveness.
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 DSS02.06  – الحوادث ذات الصلة بها إغالق طلبات الخدمة و  2.3.6

 الوصف  2.3.6.1

 الحوادث املرضية و / أو تلبية الطلبات وإغالقها. حل تحقق من 

 األنشطة  2.3.6.2

 

 مستوى القدرة  األنشطة  الرقم 

1 

تحقق من املستخدمين املتأثرين من أن طلب الخدمة قد تم الوفاء به على نحو    

متفق عليها /  مرٍض أو أن االحداث قد تم حله بشكل مرض وفي غضون فترة زمنية 

 مقبولة.
 

2 

2 
 إغالق طلبات الخدمة واألحداث.

 

 

 

 

 DSS02.06خرجات املمارسة مدخالت وم - 8رسم توضيحي 

  

DSS03.04

 Resolve and close 
problems.

Closed problem records

Manage the 
business 

relationship

APO08.03

DSS02.06

 Close service requests and incidents.

DSS02.06.02DSS02.06.01

User confirmation of 
satisfactory fulfilment 

or resolution

Monitor and report 
service levels

APO09.04

Closed service requests 

and incidents

Manage the 
business 

relationship

APO08.03

DSS03.04

 Resolve and close 
problems.



 
 

© 2021 IPSC قة العمليةوثي            Page:  16 of 88 

مشروع حوكمة التحول الرقمي والخدمات االلكترونية   –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 DSS02.07 – تتبع الحالة وإنتاج التقارير 2.3.7

 الوصف  2.3.7.1

 املعلومات للتحسين املستمر. تتبع بانتظام، واإلبالغ عن الحوادث والوفاء بالطلبات. دراسة االتجاهات لتوفير 

 األنشطة  2.3.7.2

 

 مستوى القدرة  األنشطة  الرقم 

1 
رصد وتتبع تصاعد الحوادث والقرارات وطلب إجراءات معالجة للتقدم نحو  

 أو اإلكمال.   حلال
2 

2 
تحديد املساهمين واحتياجاتهم للبيانات أو التقارير. تحديد تواتر التقارير  

 املتوسطة. 
3 

3 
إنتاج وتوزيع التقارير في الوقت املناسب أو توفير الوصول املتحكم به إلى البيانات  

 عبر اإلنترنت. 
4 

4 
تحليل الحوادث وطلبات الخدمة حسب الفئة والنوع. تحديد اتجاهات وتحديد  

 أنماط املشكالت املتكررة أو خروقات اتفاقية مستوى الخدمة أو عدم الكفاءة. 

5 
 املعلومات كمدخالت لتخطيط التحسين املستمر.استخدام 

 
5 
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 DSS02.07سة مدخالت ومخرجات املمار  - 9رسم توضيحي 

  

Define and prepare 
service agreements

APO09.03

OLAs

DSS03.05

Perform proactive 
problem management

DSS03.02

Investigate and 
diagnose problems

DSS03.01

Identify and classify 
problems

Problem status reports

Problem resolution 

monitoring reports

Problem resolution 

reports

Manage the 
business 

relationship

APO08.03

Monitor and report 
service levels

APO09.04

Perform quality 
monitoring, control 

and reviews

APO11.04

Collect data

APO12.01

DSS02.07

 Track status and produce reports.

DSS02.07.02DSS02.07.01

DSS02.07.05

DSS02.07.04DSS02.07.03

MEA01.03

Collect and process 
performance and 

conformance data.

Incident status and 

trends report

Manage the 
business 

relationship

APO08.03

Monitor and report 
service levels

APO09.04

Perform quality 
monitoring, control 

and reviews

APO11.04MEA01.03

Collect and process 
performance and 

conformance data.

Request fulfilment 
status and trends 

report
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 DSS02  –  امالتي تتم ادارته  لحوادثلطلبات الخدمة وااإلجراءات الرئيسية  2.3.8

 

 

 DSS02مخطط عمليات  - 10رسم توضيحي 

 

Service Catalogue

Customer 
Agreement 

Portfolio

Availability 
Guidelines for the 

Service Desk

Recovery Plan

Underpinning 
Information 

Security Policy

Disaster Recovery 
Invocation 
Guideline

Index of Disaster-
Relevant 

Information

IT Service 
Continuity Plan

WorkaroundIncident Model
Problem 

Management 
Report

DSS02.PR

Incident Management
DSS02.PR.INC

DSS02.PR.INC.01

Incident Logging and 
Categorization

DSS02.PR.INC.02

Incident Monitoring and 
Escalation

DSS02.PR.INC.03

Major Incident

DSS02.PR.INC.04

Immediate Incident 
Resolution by 1st Level 

Support

DSS02.PR.INC.05

Incident Resolution by 
2nd Level Support

DSS02.PR.INC.06

Incident Closure and 
Evaluation

DSS02.PR.INC.07

Incident Management 
Support

DSS02.PR.INC.08

Incident Management 
Reporting

Request Fulfillment
DSS02.PR.RF

DSS02.PR.RF.01

Request Logging and 
Categorization

DSS02.PR.RF.02

Request Monitoring and 
Escalation

DSS02.PR.RF.03

Request Model 
Execution

DSS02.PR.RF.04

Request Closure and 
Evaluation

DSS02.PR.RF.05

Request Fulfillment 
Support

Security Alert

Security Advisories Skills
 Inventory

Change Model
Change Schedule

Projected
 Service 

Outage (PSO)

Incident Record User FAQsProblem RecordKnown Error

Notification 
of Service Failure

User Manual

Technical  
Administration 

Manual

Suggested Service 
Improvement

Suggested new 
Workaround

Incident
 Model

Service
 Request Record

Request for
 Change (RFC)Recovery Plan

Suggested
 new Known Error

Suggested new 
Problem

Incident
 Record

Pro-Active 
User

 Information Incident
 Status Information

Support
 Request

Incident
 Management

 Report

Major 
Incident Review

Customer 
Survey Questionnaire

User FAQs

CMDB

Status Inquiry 

User escalation

DSS02.PR.INC.09

Escalate to senior 
management

DSS02.PR.RF.06

Service Request 
Reporting
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 التي تتم ادارتها  تدفق اإلجراءات الرئيسية للحوادث 2.3.9

 

 

 @(DSSمسار االجراءات - 11رسم توضيحي 
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 إدارة الحوادث  3

 مقدمة 3.1

انقطاع غير مخطط له في خدمة ما أو خفض في جودة الخدمة أو فشل عنصر  يتم تعريف "الحادث" على أنه: "...  

 ". بعد على خدمة تكنولوجيا املعلومات تهيئة لم يؤثر 

أو   األسئلة  أو  الفشل  حاالت  ذلك  يشمل  أن  يمكن  الحوادث،  جميع  مع  التعامل  عملية  هي  الحوادث  ادارة 

 عبر مكاملة هاتفية أو عبر البريد اإللكتروني إلى مكتب الخدمة( أو من 
ً
االستعالمات التي أبلغ عنها املستخدمون )عادة

 املوظفين الفنيين أو اكتشافها تلقائيا واإلبالغ عنها بواسطة أدوات مراقبة الفعالية.قبل 

 الوصف  3.1.1

  " اإلدارة  هدف  الخدمة    -  DSS02يوفر  ادارتهطلبات  تتم  التي  لطلبات  ا موالحوادث  وفعالة  سريعة  استجابة    "

الخدمة العادية، تسجيل وتلبية طلبات    املستخدمين وحل جميع أنواع الحوادث. الهدف من اإلدارة هو استعادة

 املستخدم، وتسجيل والتحقيق وتشخيص وتصعيد وإعادة حل األحداث. 

  واألهداف الغرض 3.2

 الغرض  3.2.1

السلبي على  التأثير  في أسرع وقت ممكن وتقليل  العادي  الخدمة  الحوادث هو استعادة تشغيل  ادارة  الغرض من 

التجارية، وبالتالي ضمان الحفاظ على مستويات جودة الخدمة املتفق عليها. يتم تعريف "التشغيل العادي  العمليات  

 للخدمة" على أنه حالة تشغيل تؤدي فيها الخدمات وعناصر التهيئة ضمن مستويات الخدمة والتشغيل املتفق عليها.

 األهداف  3.2.2

 أهداف ادارة الحوادث هي:

استخدام األساليب واإلجراءات املوحدة لالستجابة والتحليل والتوثيق واإلدارة الفعالة واإلبالغ  التأكد من  •

 عن األحداث بكفاءة وسرعة 

 زيادة وضوح واإلبالغ عن األحداث إلى موظفي دعم األعمال وتكنولوجيا املعلومات  •

احترافي في حل األحداث والتواصل  تعزيز التصور التجاري لتكنولوجيا املعلومات من خالل استخدام نهج  •

 بسرعة عند حدوثها 

 القيام بمواءمة أنشطة ادارة الحوادث وأولوياتها مع أنشطة العمل •
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 الحفاظ على رضا املستخدم عن جودة خدمات تكنولوجيا املعلومات.  •

 النطاق  3.3

ي يتم توصيلها مباشرة من  تتضمن ادارة الحوادث أي حدث يعطل أو قد يعطل خدمة ما. يتضمن ذلك األحداث الت

 قبل املستخدمين، إما من خالل مكتب الخدمة أو من خالل واجهة من إدارة الفعالية إلى أدوات إدارة الحوادث. 

يمكن أيًضا اإلبالغ عن الحوادث و / أو تسجيلها من ِقبل املوظفين الفنيين )على سبيل املثال، إذا الحظوا شيًئا غير 

األجهزة أو الشبكات، فقد يبلغون عن أو يسجلون حدث ويحيلونه إلى مكتب الخدمة(.   مرغوب فيه مع أحد مكونات 

هذا ال يعني، مع ذلك، أن جميع الحوادث هي حوادث. ال ترتبط العديد من فئات األحداث باالضطرابات على اإلطالق، 

 ولكنها مؤشرات على التشغيل الطبيعي أو أنها مجرد معلومات. 

اإلبالغ عن كل من الحوادث وطلبات الخدمة إلى مكتب الخدمة، فإن هذا ال يعني أنها متماثلة.   على الرغم من أنه يتم 

ا متفًقا  
ً
ال تمثل طلبات الخدمة تعطل الخدمة املتفق عليها، ولكنها طريقة لتلبية احتياجات العميل وقد تعالج هدف

 يق تلبية الطلب.عليه في اتفاقية مستوى الخدمة. يتم التعامل مع طلبات الخدمة عن طر 

 األعمال  قيمة 3.4

 تتضمن قيمة ادارة الحوادث ما يلي:

القدرة على الحد من العمالة غير املخطط لها والتكاليف لكل من موظفي دعم األعمال وتكنولوجيا   •

 املعلومات بسبب الحوادث. 

العمل، مما يعني بدوره توفر  القدرة على اكتشاف وحل الحوادث التي تؤدي إلى انخفاض وقت التوقف عن  •

 أعلى للخدمة. هذا يعني أن الشركة قادرة على استغالل وظائف الخدمة كما تم تصميمها. 

القدرة على مواءمة نشاط تكنولوجيا املعلومات مع أولويات العمل في الوقت الحقيقي. وذلك ألن ادارة   •

 د بشكل حيوي حسب الضرورة. الحوادث تشمل القدرة على تحديد أولويات العمل وتخصيص املوار 

القدرة على تحديد التحسينات املحتملة للخدمات. يحدث هذا نتيجة لفهم ما يشكل حدث وأيضا من   •

 كونه على اتصال بأنشطة موظفي العمليات التجارية. 

يمكن ملكتب الخدمة، أثناء معالجته للحوادث، تحديد متطلبات الخدمة أو التدريب اإلضافية املوجودة   •

 ولوجيا املعلومات أو األعمال. في تكن
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تعتبر ادارة الحوادث مرئية بدرجة كبيرة لألعمال التجارية، وبالتالي فإنه من األسهل إثبات قيمتها من معظم املناطق  

في تشغيل الخدمة. لهذا السبب، غالبا ما تكون ادارة الحوادث من أول أهداف اإلدارة التي يتم تنفيذها في مشروعات  

ت. الفائدة اإلضافية للقيام بذلك هي أنه يمكن استخدام ادارة الحوادث لتسليط الضوء على املجاالت إدارة الخدما 

 وبالتالي توفير مبرر للنفقات على تنفيذ أهداف أخرى.  -األخرى التي تحتاج إلى عناية  

 تعريفات 3.5

 الجدول أدناه هو مسرد هذه املستند. 

 الوصف العنصر 

تعريف الحدث على أنه انقطاع غير مخطط له أو انخفاض في جودة يتم   الحدث

 خدمة تكنولوجيا املعلومات )انقطاع الخدمة(. 
 

مجموعة من القواعد التي تحدد التسلسل الهرمي للحوادث املتصاعدة   قواعد تصاعد الحوادث 

شدة   إلى  عادة  املشغالت  تستند  التصعيد.  إلى  تؤدي  التي  واملشغالت 

 .حلوأوقات الالحدث 

واإلدارة   تقرير إدارة الحدث  الحوكمة  بأهداف  بالحدث  املتعلقة  املعلومات  يزود  تقرير 

 األخرى. 
 

يحتوي نموذج الحدث على الخطوات املحددة مسبقا التي يجب اتخاذها   نموذج الحدث

للتعامل مع نوع معين من الحوادث. هذه طريقة للتأكد من أن الحوادث  

 تيني يتم التعامل معها بكفاءة وفعالية.التي تحدث بشكل رو 
 

يصف املبدأ التوجيهي لتحديد أولويات الحدث القواعد الخاصة بتعيين  دليل تحديد أولويات الحدث

األولويات للحوادث، بما في ذلك تعريف ما الذي يشكل حدث كبير. نظًرا  

 على  
ً
األولويات، فإن تعيين ألن قواعد تصعيد ادارة الحوادث تعتمد عادة

 األولوية الصحيحة للحدث ضروري إلطالق التصعيد املناسب.
 

مجموعة من البيانات مع كل تفاصيل الحدث، وتوثيق تاريخ الحدث من   سجل األحداث

التسجيل إلى اإلغالق. يتم تعريف الحدث على أنه انقطاع غير مخطط  

املعلومات. كل حدث من شأنه  له أو تخفيض في جودة خدمة تكنولوجيا  

حادث   أيًضا  هو  املستقبل  في  املعلومات  تكنولوجيا  يضعف خدمة  أن 
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 الوصف العنصر 

)على سبيل املثال فشل محرك أقراص ثابت واحد ملجموعة من محركات  

 األقراص ذات النسخ املتطابقة(.
 

أبلغ في  رسالة تحتوي على الحالة الحالية لحدث تم إرساله إلى مستخدم  معلومات عن حالة الحدث 

الحالة   معلومات  توفير  يتم  ما   
ً
عادة الخدمة.  انقطاع  عن  سابق  وقت 

 للمستخدمين في نقاط مختلفة أثناء دورة حياة الحدث.
 

تسبب األحداث الكبرى انقطاعات خطيرة في أنشطة األعمال ويجب حلها   حدث كبير 

 بأهمية أكبر. 
 

بعد   مراجعة حدث كبير   تحدث  الكبرى  االحداث  املراجعة  مراجعة  توثق  كبير.  وقوع حدث 

األسباب الكامنة وراء الحدث )إذا كانت معروفة( والتاريخ الكامل للقرار،  

 وتحدد الفرص لتحسين التعامل مع األحداث الكبرى في املستقبل. 
 

اإلبالغ عن فشل الخدمة إلى "مكتب الخدمة"، على سبيل املثال من قبل   اخطار فشل الخدمة  

اله  عبر  مراقبة  املستخدم  أداة  أو عن طريق  اإللكتروني،  البريد  أو  اتف 

 النظام.
 

إخطار للمستخدمين بفشل الخدمة الحالية أو الوشيكة حتى لو لم يكن  معلومات املستخدم االستباقية

في   املستخدمون  يكون  بحيث  باالنقطاعات،  دراية  على  املستخدمون 

 الخدمة.وضع يمكنهم من إعداد أنفسهم لفترة عدم توفر 

 
 

 استفسار عن الحالة  
 

من    
ً
عادة خدمة،  طلب  أو  لحدث  الحالي  بالوضع  يتعلق  استفسار 

 مستخدم أبلغ في وقت سابق عن حدث أو قدم طلب.
 

 طلب الدعم 
 

طلب الدعم لحل حدث أو مشكلة، وعادة ما يتم إصداره من عمليات  

إلى   حاجة  هناك  تكون  عندما  املشكالت  أو  الحوادث  من  ادارة  مزيد 

 املساعدة من الخبراء التقنيين.
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 املرحلة األولى

 
 
دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 الوصف العنصر 

 تصعيد املستخدم
 

قبل   من  يبدأ  خدمة،  طلب  أو  حدث  بمعالجة  يتعلق  فيما  التصعيد 

 مستخدم يعاني من تأخير أو فشل في استعادة خدماته. 
 

 أسئلة وأجوبة املستخدم 
 

 معلومات املساعدة الذاتية للمستخدمين التي يقدمها مكتب الخدمة  

 كجزء من صفحات الدعم على اإلنترانت  
ً
 عادة

 

 تأثير 
 

تأثر   كيفية  على  بناًء  التجارية،  العمليات  على  الحادث  لتأثير  مقياس 

 مستويات الخدمة 
 

 األولوية 
 

النسبية للحدث. تعتمد   التأثير  يستخدم لتحديد األهمية  األولوية على 

 واألهمية وتستخدم أيًضا لتحديد الوقت الالزم التخاذ إجراء. 

 دعم املستوى الثاني 

 
 

)مثل متخصص ي  تعقيًدا وتخصًصا  األكثر  الفنية  األحداث  مع  يتعامل 

 الشبكات ومتخصص ي التطبيقات ومتخصص ي قواعد البيانات( 

 مكتب الخدمات 
 

 حداث وتتبعها نقطة اتصال واحدة لإلبالغ عن اال 

 اتفاقية مستوى الخدمة 
 

 اتفاقية مستوى الخدمة 

 العقد األساس ي
 

 العقد األساس ي

األهمية هو مقياس للوقت الذي يستغرقه حتى يكون للحدث تأثير كبير   األهمية 

 على العمليات التجارية 
 

 الحل البديل 
 

 حل مؤقت للتغلب على انقطاع الخدمة 

 تعريفات  - 1جدول  
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 املرحلة األولى

 
 
دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 العالقات  املخرجات، املدخالت،  املشغالت، 3.6

 املشغالت  3.6.1

يمكن أن يتم تشغيل الحوادث بعدة طرق. املسار األكثر شيوعا هو عندما يرن املستخدم مكتب الخدمة أو يكمل 

إدارة الحوادث. قد يالحظ شاشة تسجيل الحوادث املستندة إلى الويب، ولكن يتم رفع األحداث تلقائيا عبر أدوات  

املوظفون الفنيون حاالت فشل محتملة ويقومون بتسجيل الحدث، أو يطلبون من مكتب الخدمة القيام بذلك، 

 من أشكال    - بحيث يمكن معالجة الخطأ. قد تنشأ بعض الحوادث أيًضا عند بدء املوردين  
ً
الذين قد يرسلون شكال

 إلى عناية.اإلشعار بصعوبة محتملة أو حقيقية تحتاج 

 املدخالت  3.6.2

 هناك العديد من املدخالت التي يمكن تلقيها من قبل إدارة الحوادث، أهمها: 

 معلومات من املستخدمين فيما يتعلق بقضايا الخدمة، يتم التقاطها عادة في مكتب الخدمة •

 الحلول واملشكالت واألخطاء املعروفة من إدارة املشكالت  •

 والعالقة لعناصر التهيئة من إدارة التهيئةمعلومات السمة  •

بيانات مستوى الخدمة املتفق عليها بخصوص الخدمات التشغيلية من كتالوج الخدمات واتفاقيات   •

 مستوى الخدمة 

 جدول التغيير من إدارة التغيير •

لخارجيين ردود الفعل واملعلومات من الفرق الفنية األخرى حول الحوادث والتقدم، بما في ذلك املوردين ا •

 واملوردين الخارجيين

 "استثنائية" من أدوات مراقبة النظام الداخلية املستخدمة في إدارة الحوادث   حوادث •

 التواصل والتعليقات حول طلب التغييرات واإلصدارات التي تم تنفيذها أو املخطط تنفيذها  •
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

الوصف الرقم 

 سجالت عناصر التهيئة املتأثرة  1

 التغييرات ذات التفاصيل إلى عناصر التهيئة للمساعدة في تشخيص الحدث سجالت  2

 القرارات التي يتم اتخاذها لحل املشكالت واألخطاء املعروفة والحلول  3

 جدول التغيير لربط األحداث بالتغييرات  4

 إدارة الفعالية وأدوات الرصد 5

 التشغيل ومستويات / أهداف خدمة إدارة األحداث اتفاقيات مستوى الخدمة، اتفاقيات مستوى  6

 تعليقات املساهمين على أنشطة إدارة الحوادث  7

 كتالوج الخدمة لربط الحوادث بالخدمات وتسجيل تفاصيل انقطاع الخدمة 8

9 
وجهات   واالتفاقيات  والعمالء  املساهمين  حول  معلومات  على  للحصول  والتطبيق  العمالء  ملفات 

 االتصال 

10 
التنفيذ   وجداول  التدشين  عمليات  حول  معلومات  على  للحصول  واملشروعات  البرامج  ملفات 

 ومسؤوليات إدارة الحوادث 

11 
واألخطاء   اإلصدار  تدشين  وجدول  اإلصدار  محتوى  حول  معلومات  على  للحصول  اإلصدار  جدول 

 املعروفة ومسؤوليات إدارة الحوادث 

12 
إدارة   معلومات  واألهداف  نظام  والعقود  املوردين  حول  معلومات  على  للحصول  والعقود  املوردين 

 واملسؤوليات واالتصاالت 

 تقارير مستويات خدمة العمالء التي تم تحقيقها  13

 تقارير أداء ادارة الحوادث وأداء فريق إدارة الحوادث  14

 جدول انقطاع الخدمة املخطط 15

 نظام إدارة معرفة الخدمة  16

 

 إدارة الحوادثمدخالت  -2جدول  
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 املخرجات  3.6.3

 تتضمن املخرجات التي يمكن توقعها من إدارة الحوادث ما يلي:

 الحوادث التي تم حلها واإلجراءات املتخذة لتحقيق حلها  •

 تحديث سجالت إدارة الحوادث مع تفاصيل الحادث دقيقة والتاريخ  •

 املحتملين حول التقدم املحرز في الحوادث التواصل مع املستخدمين والعمالء  •

 معلومات ملجتمع املستخدمين حول مشكالت ومبادرات الخدمة املستمرة  •

 التصعيد الهرمي لإلدارة في حالة شكاوى املستخدم والوعي العام  •

 تصعيدات وظيفية للفرق الفنية األخرى وربما إلى أطراف خارجية والبائعين •

 املستوى األول )لإلضافة إلى قاعدة املعرفة، إذا كان ذلك مناسًبا(  حلول الحوادث املوجودة في دعم •

 إدارة املعلومات والتقارير  •

 التصنيف املحدث للحوادث التي ستستخدم لدعم أنشطة إدارة املشكالت االستباقية •

 رفع سجالت املشاكل للحوادث التي لم يتم فيها تحديد السبب الكامن وراءها  •

 الحوادث للمشاكل التي تم حلها التحقق من عدم تكرار  •

 ردود الفعل على الحوادث املتعلقة بالتغييرات واإلصدارات •

 تحديد عناصر التهيئة املرتبطة أو املتأثرة بالحوادث  •

 تعليقات االرتياح من العمالء الذين عانوا من الحوادث  •

 ردود الفعل على مستوى وجودة تقنيات املراقبة وأنشطة إدارة األحداث  •

 

الوصفالرقم

 يتم االحتفاظ بسجالت الحوادث املفتوحة والتي يتم إعادة فتحها واملغلقة  1

 يتم االحتفاظ بسجالت اتصال املستخدم 2

 يتم االحتفاظ بوثائق العملية وتحديثها في نظام إدارة الوثائق املركزي  3

4 
الحالي والتقدم الذي يتم  يتم االحتفاظ بسجالت الحوادث املفتوحة وتتضمن معلومات عن الوضع  

 تحقيقه 
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

الوصفالرقم

 يتم توثيق شفرات تصنيف الحوادث وتتضمن التصنيف وتحديد األولويات  5

 يتم رفع طلبات التغيير عندما يتطلب حل الحادث تغيير عنصر التهيئة  6

 يتم إعداد تقارير منتظمة عن أداء إدارة الحوادث  7

 التهيئة ذات الصلة والتغييرات واألخطاء املعروفة واملشكالت تشير سجالت الحوادث إلى عناصر  8

 يتم تسجيل مطابقات الحادث واالحتفاظ بها  9

 هناك ردود فعل منتظمة من املساهمين في إدارة الحوادث لتقييم استخدام العملية والرضا بها  10

 االقتضاء يتم إنشاء سجالت املشكالت بواسطة فرق إدارة الحوادث عند  11

 يتم تغذية املعلومات حول الحوادث الناتجة عن التغييرات واإلصدارات إلدارة التغيير  12

 يتم تغذية املعلومات املتعلقة بحوادث األمن إلى إدارة تأمين سرية املعلومات  13

 التهيئةيتم إعادة تغاير فروق عناصر التهيئة املحددة خالل أنشطة إدارة الحوادث إلى إدارة  14

 ٪ على األقل من الحوادث ضمن أهداف محددة أو متفق عليها 90يتم حل  15

 تقوم إدارة الحوادث بتحديد وتقديم اقتراحات التحسين إلدراجها في سجل التحسين املستمر للخدمة  16

17 
لفرق   ومتاحة  الشائعة  للحوادث  التشخيصية  والحلول  النصية  البرامج  على  الحفاظ  إدارة  يتم 

 الحوادث وللوصول "للخدمة الذاتية" 

 

 ث جات إدارة الحوادمخر  - 3جدول  
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 املرحلة األولى

 
 
دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 نقاط الصلة املشتركةالعالقات و  3.6.4

 ادث أدناه لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الخدمة. و مع إدارة الح  نقاط الصلة املشتركةيتم سرد أمثلة من 

 تصميم الخدمة  3.6.4.1

 الخدمة إدارة مستوى  3.6.4.1.1

تعد القدرة على حل الحوادث في وقت محدد جزءا رئيسيا من تقديم مستوى متفق عليه من الخدمة. تمكن إدارة  

الحوادث إدارة مستوى الخدمة من تحديد االستجابات القابلة للقياس لتعطل الخدمة. كما يوفر تقارير تمكن إدارة 

بموض الخدمة  مستوى  اتفاقيات  مراجعة  من  الخدمة  إدارة  مستوى  الخصوص،  وجه  على  منتظم.  وبشكل  وعية 

الحوادث قادرة على املساعدة في تحديد األماكن التي تكون فيها الخدمات في أضعف حاالتها، بحيث يمكن إلدارة  

 مستوى الخدمة تحديد اإلجراءات كجزء من خطة تحسين الخدمة.

 من خاللها إدارة الحوادث، بما في ذلك: تحدد إدارة مستوى الخدمة املستويات املقبولة للخدمة التي تعمل 

 وقت االستجابة للحدث  •

 تحديدات التأثير  •

 مرات اإلصالح املستهدفة  •

 تعريفات الخدمة، والتي يتم تعيينها للمستخدمين •

 قواعد طلب الخدمات  •

 توقعات لتقديم ردود الفعل للمستخدمين.  •

 إدارة تأمين سرية املعلومات 3.6.4.1.2

معلومات   كاملة توفير  صورة  واكتساب  الخدمة  تصميم  أنشطة  لدعم  الحاجة  حسب  باألمن  املتعلقة  الحوادث 

لفعالية التدابير األمنية ككل بناًء على نظرة ثاقبة لجميع حوادث األمن. هذا التسهيل يحافظ على ملفات السجل 

 واملراجعة وسجالت الحوادث.

 إدارة السعة  3.6.4.1.3

راقبة األداء حيث يبدو أن هناك مشكلة في األداء. إدارة السعة قد تطور حلول بديلة توفر إدارة الحوادث محفًزا مل

 للحوادث. 
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 إدارة الجهوزية 3.6.4.1.4

في  والنظر  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  توفر  مدى  لتحديد  الحوادث  إدارة  بيانات  الجهوزية  إدارة  ستستخدم 

 األماكن التي يمكن فيها تحسين دورة حياة الحدث.

 انتقال الخدمة 3.6.4.2

 أصول الخدمة وإدارة التهيئة 3.6.4.2.1

يوفر هدف اإلدارة هذا البيانات املستخدمة لتحديد الحوادث والتقدم املحرز فيها. أحد استخدامات نظام إدارة  

ل فئات  التهيئة هو تحديد املعدات املعيبة وتقييم تأثير الحدث. يحتوي نظام إدارة التهيئة أيضا على معلومات حو 

الحوادث التي يجب تعيينها إلى أي مجموعة دعم. بدورها، يمكن إلدارة الحوادث الحفاظ على حالة عناصر التهيئة  

 الخاطئة. يمكن أن يساعد أيضا إدارة أصول الخدمة والتهيئة في مراجعة البنية التحتية عند العمل لحل أي حدث.

 إدارة التغيير 3.6.4.2.2

طلوب لتطبيق حل بديل أو إعادة حل، يجب تسجيل ذلك كطلب للتغيير والتقدم من خالل  عندما يكون التغيير م

 إدارة التغيير. بدورها، فإن إدارة الحوادث قادرة على اكتشاف وحل الحوادث الناشئة عن التغييرات الفاشلة. 

 

 عملية تشغيل الخدمة  3.6.4.3

 إدارة املشكالت  3.6.4.3.1

أو بالنسبة لبعض   الحوادث، سيكون من املناسب إشراك إدارة املشكالت في التحقيق وحل السبب األساس ي ملنع 

تقليل تأثير التكرار. توفر إدارة الحوادث نقطة يتم اإلبالغ عنها. في املقابل، يمكن أن توفر إدارة املشكالت أخطاء  

 ستخدامها الستعادة الخدمة. معروفة لحل الحوادث بشكل أسرع من خالل الحلول البديلة التي يمكن ا

 إدارة الوصول  3.6.4.3.2

تاريخ   على  الحفاظ  يجب  كما  أمنية.  وانتهاكات  معتمدة  غير  وصول  محاوالت  اكتشاف  عند  الحوادث  رفع  يجب 

 الحوادث لدعم أنشطة التحقيق الجنائي وحل انتهاكات الوصول.
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 التحكم  وعناصر  التمكينية العوامل 3.7

 العوامل التمكينية 3.7.1

العوامل التمكينية هي املوارد والقدرات الالزمة لتقديم ممارسة ناجحة إلدارة الحوادث. ما يلي مطلوب كحد أدنى 

 لتمكين هدف اإلدارة: 

 التزام اإلدارة العليا بتقديم املوارد املطلوبة على أساس مستمر  •

 ل الهدف اإلداري وتشغيلهمجموعة من موظفي مكتب الخدمة )دعم الخط األول( لتشغي •

 مدير الحوادث املعين إلدارة هدف إدارة الحوادث  •

هيكل تنظيمي موثق بوضوح للفرق الفنية، يوضح أصحاب املهارات / التكنولوجيا، مجموعات املستوى   •

 األول والثاني والثالث، أدوار اإلدارة وأصحاب أهداف إدارة اإلطار املرتبطة 

وشاملة لدعم تفاصيل املنظمة. مثل التقنيات / الهندسة املعمارية املستخدمة،  وثائق وتدريب واضحة  •

 الخدمات املقدمة، الخدمات الحيوية لألعمال، أهداف العمل، إلخ. 

 املوظفين املهرة لتقديم املؤسسة، أي املوظفين األكفاء لتنفيذ وإدارة وصيانة البنية التحتية التقنية  •

ارير لتوفير معلومات جيدة تتعلق بهدف اإلدارة والتكنولوجيا وجودة  أدوات وآليات وطرق إعداد التق •

 وفعالية وكفاءة هدف اإلدارة. ذات الصلة بهدف اإلدارة ولكن أيضا معها تأثير على أهداف العمل الشاملة 

 على   •
ً
تطبيق / أداة برمجية لتسجيل وإدارة الحوادث. من الناحية املثالية، ينبغي أن يكون ذلك قادرا

اح بتحديد األولويات وتصنيف وتصعيد سجالت الحوادث وتسجيل مستويات الخدمة وتوفير  السم

 معلومات رضا العمالء. سيكون تفاعل الويب للخدمة الذاتية ميزة مميزة أيًضا 

 تقنية إضافية مثل نظام االنتظار عبر الهاتف والبريد اإللكتروني للمجموعة  •

 ويدير هدف إدارة الحوادث البنية التحتية املادية ملكتب الخدمة الذي سيدير  •

 تخصيص ميزانية سنوية لإلدارة املستمرة للهدف اإلداري. •
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 عناصر التحكم  3.7.2

التحكم هي جانب هام من جوانب الصحة املستمرة لهدف اإلدارة. بمجرد تنفيذ هدف اإلدارة، يجب أن   عناصر 

 ات قائمة لضمان حوكمة الهدف اإلداري بشكل صحيح. تكون هناك آلي

 الضوابط املناسبة إلدارة الحوادث ستكون: 

 تعيين مالك هدف اإلدارة لضمان ملكية ومساءلة هدف اإلدارة ومخرجاته  •

مجموعة من أحكام السياسة للتحكم في أنشطة أهداف اإلدارة والتأكد من إكمال املهام بما يتماش ى مع   •

 إلدارة املحددةمتطلبات أهداف ا

 بيان واضح لعوامل النجاح املهمة  •

 إنتاج تقارير منتظمة تفصل أداء مؤشر األداء الرئيس ي ومقاييس الجودة.  •

 .مراجعة دورية لهدف اإلدارة لضمان إجراء األنشطة واملهام على النحو املحدد •

 الرئيسية  األداء   ومؤشرات األساسية  النجاح عوامل 3.8

املفيد   الخدمة  من  وتأثير  واإللحاح  والتأثير  الزمني  الفئة واإلطار  الحوادث حسب  تحليل وتصنيف مقاييس  أيًضا 

املستمر   والتحسين  املشكالت  إلدارة  مدخالت  ذلك  يوفر  أن  يمكن  السابقة.  بالفترات  ومقارنتها  واألولوية  واملوقع 

 ت املشكالت أو املواقف األخرى.للخدمة والعمليات األخرى التي تسعى إلى تحديد املشكالت أو اتجاها

مع   بالتعاون  توزيع،   وقائمة 
ً

أن يضع جدوال الذي يجب  الحوادث،  تحت سلطة مدير  التقارير  إنتاج  يتم  أن  يجب 

مكتب الخدمة ومجموعات الدعم التي تتعامل مع الحوادث. يجب أن تشمل قوائم التوزيع على األقل إدارة خدمات  

الدعم املتخصصة. ضع في اعتبارك أيًضا إتاحة البيانات للمستخدمين والعمالء، تكنولوجيا املعلومات ومجموعات  

 على سبيل املثال عبر تقارير اتفاقية مستوى الخدمة. 

الحوادث. يجب على كل منظمة تحديد عوامل  املهمة إلدارة  النجاح  نماذج عوامل  التالية بعض  القائمة  تتضمن 

ها. يتبع كل عينة عامل النجاح املهم بعدد صغير من مؤشرات األداء الرئيسية  النجاح املهمة املناسبة بناًء على أهداف

 النموذجية التي تدعم عامل النجاح املهم.
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

ومؤشرات األداء الرئيسية عوامل النجاح األساسية 

إعادة حل الحوادث في أسرع وقت ممكن تقليل  

 التأثيرات على األعمال 

الحادث أو  يعني الوقت املنقض ي لتحقيق حل  .1

 التحايل، موزعة حسب رمز التأثير 

تفصيل الحوادث في كل مرحلة )على سبيل املثال   .2

تسجيل الدخول، العمل قيد التنفيذ، اإلغالق وما  

 إلى ذلك( 

النسبة املئوية للحوادث التي أغلقها مكتب الخدمة   .3

دون الرجوع إلى مستويات الدعم األخرى )ُيشار  

 صال األولى"( إليها غالًبا باسم "نقطة االت 

عدد ونسبة الحوادث التي تم حلها عن ُبعد، دون   .4

 الحاجة إلى زيارة 

عدد الحوادث التي تم حلها دون التأثير على   .5

النشاط التجاري )على سبيل املثال، تم تسجيل  

الحادث من قبل إدارة األحداث وتم حلها قبل أن  

 تؤثر على النشاط التجاري( 

 إجمالي عدد الحوادث )كقياس التحكم( .1 يا املعلومات الحفاظ على جودة خدمات تكنولوج

حجم العمل املتراكم الحالي لكل خدمة تكنولوجيا   .2

 معلومات 

عدد ونسبة الحوادث الكبرى لكل خدمة من   .3

 خدمات تكنولوجيا معلومات

الحفاظ على رضا املستخدم عن خدمات  

 تكنولوجيا املعلومات 

العميل  متوسط درجة استبيان املستخدم /  .1

 )اإلجمالي وحسب فئة السؤال( 

النسبة املئوية الستبيانات الرضا التي تمت اإلجابة   .2

 عليها مقابل إجمالي عدد الستبيانات الرضا املرسلة 

زيادة إمكانية رؤية الحوادث واتصاالتها إلى موظفي  

 دعم تكنولوجيا املعلومات والشركات 

موظفي دعم  زيادة رؤية الحوادث واتصاالتها إلى  .1

 األعمال وتكنولوجيا املعلومات

عدد شكاوى مستخدمي األعمال أو املشكالت   .2

 املتعلقة باملحتوى ونوعية اتصاالت الحوادث 
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

ومؤشرات األداء الرئيسية عوامل النجاح األساسية 

القيام بمواءمة أنشطة إدارة الحوادث وأولوياتها  

 مع أنشطة العمل 

النسبة املئوية للحوادث التي يتم التعامل معها في   .1

د يتم تحديد أهداف  زمن االستجابة املتفق عليه )ق

زمن االستجابة للحوادث في اتفاقيات مستوى  

الخدمة، على سبيل املثال، حسب رموز األثر  

 والطوارئ( 

 متوسط التكلفة لكل حادث  .2

التأكد من استخدام األساليب واإلجراءات  

املوحدة لالستجابة والتحليل والتوثيق واإلدارة  

  املستمرة واإلبالغ عن الحوادث بكفاءة وسرعة 

للحفاظ على ثقة األعمال في قدرات تكنولوجيا  

 املعلومات 

 عدد ونسبة الحوادث املعينة بشكل غير صحيح  .1

 عدد ونسبة الحوادث املصنفة بشكل غير صحيح  .2

عدد ونسبة الحوادث التي تتم معالجتها لكل وكيل   .3

 مكتب خدمة 

عدد ونسبة الحوادث املتعلقة بالتغييرات    .4

 واإلصدارات 

 

 عناصر النجاح ومعايير قياس االداء  -4جدول  
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 الجودة  قياسات  3.9

يجب إنشاء مقاييس الجودة ألي مجال له اهتمام أو أهمية بالنسبة للمنظمة، ومع ذلك، فيما يلي أكثرها شيوًعا  

 وصلة بإدارة الحوادث:

 مقابل عدد الحوادث املسجلة عدد مرات اتاحة الوكيل للتعامل مع املكاملات   •

 عدد الحوادث الكبرى التي اتخذت على أساس شهري  •

 عدد الحوادث الكبرى التي تم حلها بالتغييرات النموذجية •

 تكلفة قياس األعمال مع الوقت إلصالح الحوادث الكبرى  •

 عدد التصعيدات املستلمة على أساس شهري ومتداول  •

 انهيار في نوع التصعيدات املستلمة  •

 يد حسب مجموعة املستخدمين والعمالء التصع •

 عدد الحوادث التي تتطلب تصعيًدا للطرف الثالث  •

 استخدام املوارد التقنية أو حل الحدث، موزعة حسب مستوى املهارة  •

 جودة وكمية التحديثات التقنية الدقيقة في تاريخ أحداث الحدث •

 عدد الحوادث املفتوحة في األعمال املتراكمة، حسب الحالة  •

 الحوادث القديمة في السجل الخلفي حسب األولوية والفئة واملستخدم  تفصيل •
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 واملسئوليات   األدوار  3.10

 إدارة الحوادث  عمليةمالك  3.10.1

 ملخص الهدف من الدور  3.10.1.1

أهداف    العمليةمالك   ويلبي  واملوثق  عليه  املتفق  للتصميم  وفقا  هدفهم  تنفيذ  يتم  أن  ضمان  عن  املسؤول  هو 

 التعريف املوضوعي. 

 املسؤوليات واملسائالت الرئيسية  3.10.1.2

 تحمل املسؤولية النهائية إلدارة الحوادث وقيادة نشاط التصميم •

 التأكد من توثيق هدف اإلدارة ونشره  •

 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم فعالية وكفاءة هدف اإلدارة  •

 الرئيسية واتخاذ أي إجراء مطلوب بعد التحليل مراجعة جميع مؤشرات األداء  •

 تحسين فعالية وكفاءة هدف اإلدارة  •

 مراجعة أي تحسينات مقترحة لهدف اإلدارة  •

 توفير مدخالت لخطة تحسين الخدمة املستمرة  •

 معالجة أي مشاكل مع إدارة الهدف اإلداري  •

 تنظيم وترؤس جميع االجتماعات املطلوبة لهدف اإلدارة  •

 حصول جميع املوظفين املعنيين على التدريب الالزم وإدراكهم لدورهم ومسؤولياتهم التأكد من  •

 تأكد من مراجعة األدوار واملسؤوليات والوثائق وتنقيحها بانتظام  •

 التفاعل مع اإلدارة املباشرة، والتأكد من أن هدف اإلدارة يتلقى املوارد الالزمة من املوظفين •

 زم ألولئك املشاركين في أنشطة إدارة الهدف ضمان إدارة خط توفير التدريب الال  •

 املهارات املحددة للدور  3.10.1.3

 خبرة في إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات على أساس تعريف الهدف واإلدارة إلدارة الحوادث   •

 فهم قوي إلدارة خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، ويفضل اعتماد املؤسسة  •

 يات والتصميمات املختلفة فهم قوي للتكنولوج •
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 معرفة عالية باملنظمة وأهدافها واملساهمين الرئيسيين  •

 مهارات حل املشكالت وتحليلها  •

 عملية التصميم والوثائق  •

 فهم في تطوير وقياس وإدارة مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة الحوادث  •

 مهارات بناء العالقات  •

 العالقات الرئيسية  3.10.1.4

 وادث إدارة الحعملية مدير  •

 ات  مدير مكتب الخدم  •

 ة  لطلبات وتلبية الخدمة امالك عملية إدار  •

 مالك عملية إدارة املشاكل  •

 غيير مالك عملية إدارة الت •

 اإلصدار والتدشينعملية مالك   •

 خدمة األصول والتهيئة  عملية  مالك •

 مستوى الخدمة عملية  مالك   •

 العالقة التجارية عملية  مالك •

 إدارة الحوادث  عمليةمدير  3.10.2

 ملخص الهدف من الدور  3.10.2.1

 . الهدف هو املسؤول عن تشغيل الهدف وضمان الوفاء باملمارسات واألنشطة الرئيسية للهدفمدير 

 املسؤوليات واملسائالت الرئيسية  3.10.2.2

 تكون مسؤولة عن جميع الجوانب املتعلقة بالتنفيذ الصحيح لهدف إدارة الحوادث  •

الحوادث واملستندات األخرى التي تشكل جزًءا من إطار  إدارة الهدف وفًقا للمبادئ املوضحة في وثائق إدارة  •

 إدارة الخدمة 

 مراقبة وتدريب هؤالء األشخاص املشاركين في هدف إدارة الحوادث  •
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 كتابة تقرير عن مؤشرات األداء الرئيسية حسب االقتضاء واملتفق عليها  •

 املشاركة في االجتماعات العادية ملراجعة هدف إدارة الحوادث   •

 ملشاركة في اجتماعات التغيير االستشارية، التي تمثل إدارة الحوادث عند ضرورة ا •

 دعم عمليات تدقيق الجودة عند االقتضاء  •

 تنفيذ تحسين / اإلجراءات التصحيحية نتيجة ملراجعات موضوعية  •

 معالجة القضايا العامة املتعلقة بالنشاط املوضوعي اليومي  •

 ة دعم واقتراح مبادرات تحسين الخدمة عند الضرور  •

العمل مع مالك الهدف )إذا كان مختلًفا عن مدير الهدف( لتسهيل التعليقات وتقديم هدف محسن   •

 ومحّسن باستمرار 

 ضمان التشغيل السلس املوضوعي من خالل الحفاظ على العالقات املناسبة مع مديري الهدف اآلخرين  •

 مهارات محددة الدور  3.10.2.3

 التحتية لتكنولوجيا املعلومات، ويفضل اعتماد املؤسسة فهم قوي إلدارة خدمات البنية  •

 خبرة في إدارة الحوادث واألدوات املرتبطة بها  •

 املنهجية واالتساق في نهج إلدارة الحوادث  •

 خاصة أثناء الحوادث الكبرى  -خدمة استباقية والتركيز على املستخدم  •

 واء التقنية واملوضوعية على حد س -حل املشكالت ومهارات التحليل  •

 تصميم وتوثيق الهدف   •

 مهارات اتصال شفهية وخطية واضحة ومتسقة  •

 مهارات إدارة األفراد  •

 العالقات الجوهرية 3.10.2.4

 مالك عملية إدارة الحوادث  •

 مدير مكتب الخدمة  •

 مدير طلب االستيفاء  •
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

 مدير املشكالت  •

 مدير التغيير  •

 مدير اإلصدار والتدشين •

 مدير خدمة األصول والتهيئة  •

 مستوى الخدمة مدير  •

 مدير عالقات العمل •

 محلل الخط األول  3.10.3

هذا الدور هو توفير دعم الخط األول للحوادث عندما تحدث بناًء على هدف إدارة الحوادث. من الشائع العثور على 

 هذا الدور مع دور محلل مكتب الخدمة. املسؤوليات الرئيسية تشمل:

 تسجيل الحوادث  •

 لدعم املجموعات املتخصصة عند الحاجةتوجيه الحوادث  •

 التحليل لتحديد األولويات الصحيحة والتصنيف وتقديم الدعم األولي •

 توفير ملكية ورصد وتتبع واتصاالت الحوادث  •

 توفير الحلول واسترداد الحوادث غير املخصصة لدعم املجموعات املتخصصة  •

 إغالق الحوادث  •

 صة الحوادث املخص حلرصد الحالة والتقدم نحو  •

 إبقاء املستخدمين ومكتب الخدمة على علم بالتقدم املحرز في الحادث •

 تصعيد الحوادث حسب الضرورة وفًقا لسياسات التصعيد املعمول بها.  •

 محلل الخط الثاني  3.10.4

تختار العديد من املؤسسات أن يكون لها فريق دعم من الدرجة الثانية، يتألف من موظفين يتمتعون بمهارات  

مع وقت إضافي للتكريس لتشخيص الحوادث وحلها دون    -أكبر )وإن كانت ال تزال عامة( من مكتب الخدمة  فنية

 تداخل بسبب حدوث عطل بالهاتف. املسؤوليات الرئيسية ستكون مماثلة لدور املحلل األول 
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دإرة    إلحوإدث   إ 

 

من مجموعات الدعم  يمكن ملثل هذه املجموعة التعامل مع العديد من الحوادث األقل تعقيًدا، مما يترك املزيد 

املتخصصة )الخط الثالث( للتركيز على التعامل مع املزيد من الحوادث العميقة الجذور و / أو التطورات الجديدة 

 وما إلى ذلك 

عند استخدام مجموعة الخط الثاني، غالبا ما تكون هناك مزايا لتحديد موقع هذه املجموعة بالقرب من مكتب  

االتصاالت الجيدة وتيسير حركة املوظفين بين املجموعتين، مما قد يكون مفيًدا للتدريب /  الخدمة، لتمكين 

 ما يرأس هذه املجموعة مدير دعم في الخط الثاني )أو  
ً
التوعية وخالل الفترات املزدحمة أو نقص املوظفين. عادة

 مشرف إذا كانت مجرد مجموعة صغيرة(.

 محلل الخط الثالث  3.10.5

ير دعم الخط الثالث بواسطة عدد من املجموعات الفنية الداخلية و / أو املوردين / الجهات الخارجية.سيتم توف  

 ستختلف القائمة من منظمة إلى أخرى ولكن من املحتمل أن تشمل:

 دعم الشبكة  •

• )
ً
 دعم صوتي )إذا كان منفصال

 دعم الخادم  •

 دعم سطح املكتب  •

يكون هناك فرق منفصلة للتطبيقات أو أنواع التطبيقات املختلفة،  من املحتمل أنه قد  -إدارة التطبيق  •

 عن  
ً
والتي قد يكون بعضها مزود / مورد خارجي. في العديد من الحاالت، سيكون الفريق نفسه مسؤوال

لذلك من املهم أن يتم تحديد أولويات املوارد بحيث يتم إعطاء   -تطوير التطبيقات باإلضافة إلى الدعم 

 يالدعم الكاف

 دعم قاعدة البيانات  •

 مهندس ي صيانة األجهزة  •

 ممدي / محافظي املعدات البيئية. •

الحظ أنه وفًقا للمكان الذي تقرر فيه املؤسسة تحديد مصدر خدمات الدعم الخاصة بها، يمكن أن تكون أي من  

 املجموعات املذكورة أعاله مجموعات داخلية أو خارجية.
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 والكفاءات إطار املهارات   3.10.6

يتكون إطار املهارات والكفاءة من سبعة مستويات من املسؤولية من املستوى األول، املستوى األدنى، إلى املستوى  

، املستوى األعلى. تصف املستويات السلوكيات والقيم واملعارف والخصائص التي يجب أن يتمتع بها الفرد من أجل 7

 تحديد كفاءاته لكل مستوى. 
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 إدارة الحوادث  3.10.6.1

 

 إدارة الحوادث 

عالجة وتنسيق االستجابات املناسبة وفي الوقت املناسب لتقارير الحوادث، بما في ذلك توجيه طلبات املساعدة م

بالتقدم املحرز نحو استعادة   القرار، وإبقاء العمالء على علم  للوظائف املناسبة ألعاده للحل، ومراقبة نشاط 

 الخدمة.

 ال يمكن تطبيقه  املستوى األول 

 املستوى الثاني 
باتباع اإلجراءات املتفق عليها، تحدد وتسجل وتصنف الحوادث. تجمع املعلومات لتمكين 

 إعادة حل الحوادث وتخصص الحوادث على الفور حسب االقتضاء.

املستوى  

 الثالث 

باتباع اإلجراءات املتفق عليها، تحدد وتسجل وتصنف الحوادث. تجمع املعلومات لتمكين 

إعادة حل الحوادث وتخصص الحوادث على الفور حسب االقتضاء. يتم االحتفاظ  

 بالسجالت وينصح األشخاص املعنيين باإلجراءات املتخذة.

 املستوى الرابع 

تفق عليها. يحقق في أسباب الحوادث ويسعى  أولويات وتشخيص الحوادث وفقا لإلجراءات امل

، بعد إعادة حل  استعادة الحالة االساسيةلحوادث التي لم تحل. يسهل إلى حلها. يتم تصعيد ا

 الحوادث. توثيق وغلق الحوادث التي تم حلها وفقا لإلجراءات املتفق عليها.

املستوى  

 الخامس 

يضمن أن يتم التعامل مع الحوادث وفقا لإلجراءات املتفق عليها. التحقيق في الحوادث  

،  استعادة الحالة االساسيةاملتصاعدة ألصحاب الخدمات املسؤولين وتسعى إلى حلها. يسهل 

بعد حل الحوادث. يضمن أن الحوادث التي تم حلها توثق بشكل صحيح ويتم إغالقها. يحلل  

بلغ أصحاب الخدمة من أجل تقليل احتمال التكرار، واملساهمة في أسباب الحوادث، وي

 تحسين الخدمة. يحلل مقاييس وتقارير عن أداء عملية إدارة الحوادث.

املستوى  

 السادس 
 ال يمكن تطبيقه 

املستوى  

 السابع 
 ال يمكن تطبيقه 
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 دعم التطبيق  3.10.6.2

 

 دعم التطبيق 

توفير صيانة التطبيقات وخدمات الدعم، إما مباشرة ملستخدمي األنظمة أو لوظائف تقديم الخدمة. يتضمن  

تقديم   املشكالت من خالل  يمكن حل  األداء.  أيًضا مراقبة  يتضمن  وقد  املشكالت  التحقيق وحل   
ً
عادة الدعم 

تة( لألخطاء، أو إجراء تعديالت  املشورة أو التدريب للمستخدمين، عن طريق ابتكار تصحيحات )دائمة أو مؤق

عامة أو خاصة باملوقع، أو تحديث الوثائق، أو معالجة البيانات، أو تحديد التحسينات. غالبا ما يتضمن الدعم  

تعاوًنا وثيًقا مع مطوري النظام و / أو مع زمالء متخصصين في مجاالت مختلفة، مثل إدارة قواعد البيانات أو دعم  

 الشبكة. 

  يمكن تطبيقه ال ألول املستوى ا

 ساعد في التحقيق وحل املسائل املتعلقة بالتطبيقات. يساعد في إجراءات الصيانة املحددة.ي املستوى الثاني 

املستوى  

 الثالث 

حدد ويحل املشاكل مع التطبيقات، باتباع اإلجراءات املتفق عليها. يستخدم برنامج وأدوات  ي

إحصائيات األداء املتفق عليها. ينفذ مهام صيانة التطبيقات املتفق  إدارة التطبيقات لجمع 

 عليها.

 املستوى الرابع 

حافظ على عمليات دعم التطبيق، ويتحقق من أن معالجة جميع طلبات الدعم وفًقا  ي

لإلجراءات املتفق عليها. يستخدم برامج وأدوات إدارة التطبيقات للتحقيق في املشكالت، وجمع  

 داء وإنشاء التقارير. إحصاءات األ 

املستوى  

 الخامس 

حفظ في مسودات ويحافظ على اإلجراءات والوثائق لدعم التطبيقات. يدير تحسينات  ي

التطبيق لتحسين أداء األعمال. يقدم املشورة بشأن أمن التطبيقات، والترخيص، والترقيات، 

الكوارث. يضمن أن  استعادة الحالة األساسية بعد حدوثوالنسخ االحتياطي، واحتياجات 

 يتم التعامل مع جميع طلبات الدعم وفقا للمعايير واإلجراءات املحددة. 

املستوى  

 السادس 
  يمكن تطبيقه ال

املستوى  

 السابع 
  يمكن تطبيقه ال
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 دعم خدمة العمالء  3.10.6.3

 

 دعم خدمة العمالء 

الخدمة. العمل كنقطة اتصال لدعم مستخدمي  دارة وتشغيل خدمة أو أكثر من وظائف خدمة العمالء أو مكتب  إ

الخدمة والعمالء الذين يقومون باإلبالغ عن املشكالت أو طلب املعلومات أو الوصول أو الخدمات األخرى. تقديم 

 خدمة العمالء من خالل قنوات متعددة بما في ذلك اإلنسان والرقمية والخدمة الذاتية واألوتوماتيكية. 
 

 املستوى األول 
ل ويعالج طلبات الخدمة، باتباع اإلجراءات املتفق عليها. يخصص على الفور املكاملات  يستقب

 حسب االقتضاء. يسجل الحوادث وطلبات الخدمة ويحافظ على السجالت ذات الصلة.

 املستوى الثاني 

يستجيب للطلبات الشائعة للخدمة من خالل توفير املعلومات لتمكين التنفيذ. يخصص على  

املكاملات التي لم يتم حلها حسب االقتضاء. يحافظ على السجالت ويبلغ املستخدمين الفور 

 بالعملية ويقدم املشورة لألشخاص املعنيين باإلجراءات املتخذة. 

املستوى  

 الثالث 

بمثابة نقطة اتصال روتينية، وتلقي طلبات الدعم ومعالجتها. يستجيب ملجموعة واسعة من  

الدعم من خالل توفير املعلومات لتلبية الطلبات أو تمكين طلبات الخدمة للحصول على 

الحل. يوفر التحقيق والتشخيص للخط األول ويخصص على الفور القضايا التي لم يتم حلها  

على النحو املناسب. يساعد في تطوير املعايير ويطبقها على تتبع أو مراقبة أو اإلبالغ عن أو حل  

 وثائق الدعم.  أو تصعيد القضايا. يساهم في إنشاء

 املستوى الرابع 

يراقب قنوات تقديم الخدمات )البشرية والرقمية والخدمة الذاتية اآللية( ويجمع بيانات  

األداء. يساعد في تحديد وتطوير والبحث وتقييم معايير الخدمات. يطبق هذه املعايير لحل أو 

 تصعيد القضايا ويعطي ملخصات تقنية للموظفين. 

املستوى  

 الخامس 

سؤول عن اإلدارة اليومية، وتخطيط املوارد وتخصيص العمل لتلبية مستويات الخدمة  م

املتفق عليها. يحدد ويوافق ويطبق املعايير. يضمن أن يتم تتبع ومراقبة أداء تقديم الخدمات  

من خالل جميع القنوات )البشرية والرقمية والخدمة الذاتية، اآللية( التي يتم تنفيذها، ويتم  

قاييس والتقارير، ويتم حل املشاكل. تحرير املسودات واملحافظة على السياسة  تحليل امل

واملعايير واإلجراءات لخدمة العمالء أو وظائف مكتب الخدمة. يضمن أن كتالوج الخدمات  

 املطلوبة واملعتمدة كامل وحديث.
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املستوى  

 السادس 

املة من وظائف خدمة  يؤثر على االتجاه االستراتيجي ويتحمل املسؤولية عن مجموعة ك 

العمالء، بما في ذلك االطار التنظيمي للشكاوى ومعايير الخدمة واالتفاقيات التشغيلية. يحدد  

قنوات الخدمة ومستويات الخدمة واملعايير وعملية املراقبة ملوظفي خدمة العمالء أو موظفي  

ائج التنظيمية مكتب الخدمة. يوفر القيادة لتقديم ثقافة الخدمة املطلوبة لتقديم النت

 املطلوبة. يتحمل مسؤولية استمرارية العمل واالمتثال القانوني والتنظيمي والتعاقدي

املستوى  

 السابع 

 ال يمكن تطبيقه 
 

 

 دعم الشبكة  3.10.6.4

 

 دعم الشبكة 

الخدمة. عادة  توفير صيانة الشبكات وخدمات الدعم. قد يتم تقديم الدعم ملستخدمي األنظمة ووظائف تقديم 

ما يأخذ الدعم شكل البحث عن املشكالت وحلها وتوفير معلومات حول األنظمة. قد تشمل أيضا مراقبة أدائها.  

التشغيل  أو  الشبكة،  للمستخدمين حول وظائف  التدريب  أو  املشورة  تقديم  يتم حل املشكالت عن طريق  قد 

كالت أو تصحيح األخطاء أو إجراء تعديالت عامة أو  الصحيح أو القيود، عن طريق ابتكار حلول للتغلب على املش 

 خاصة باملوقع. 
 

 غير قابل للتطبيق  املستوى األول 

 يساعد في التحقيق وحل مشاكل الشبكة. يساعد في إجراءات الصيانة املحددة. املستوى الثاني 

املستوى  

 الثالث 

يستخدم برامج وأدوات إدارة  يحدد ويحل مشاكل الشبكة باتباع اإلجراءات املتفق عليها. 

 الشبكات لجمع إحصائيات األداء املتفق عليها. ينفذ مهام صيانة الشبكة املتفق عليها. 

 املستوى الرابع 

يحافظ على عملية دعم الشبكة ويتحقق من معالجة جميع طلبات الدعم وفًقا لإلجراءات  

ي مشاكل الشبكة وتشخيصها،  املتفق عليها. يستخدم برنامج وأدوات إدارة الشبكة للتحقيق ف

وجمع إحصاءات األداء وإنشاء تقارير، والعمل مع املستخدمين واملوظفين اآلخرين واملوردين  

 حسب االقتضاء. 
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املستوى  

 الخامس 

يحرر املسودات ويحافظ على اإلجراءات والوثائق لدعم الشبكة. يقدم مساهمة كبيرة في 

أن يتم التعامل مع جميع طلبات الدعم  التحقيق والتشخيص وحل مشاكل الشبكة. يضمن

 وفقا للمعايير واإلجراءات املحددة.

املستوى  

 السادس 

 غير قابل للتطبيق 
 

املستوى  

 السابع 

 غير قابل للتطبيق 
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 مستويات توضيح املسئولية 3.10.6.5

 

 ل املستوى األو  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 
التقدير قليال. من املتوقع أن يطلب التوجيه في  يعمل تحت اإلشراف. تستخدم حرية 

 املواقف غير املتوقعة. 

 تأثير ضئيل. قد تعمل بمفردك أو تتفاعل مع زمالئك املباشرين.  التأثير 

 ينفذ األنشطة الروتينية في بيئة منظمة. يتطلب مساعدة في حل املشاكل غير املتوقعة. الصعوبة

 املعرفة 
ا لتطوير  لديه معرفة عامة 

ً
أساسية مناسبة ملجال العمل. يطبق املعرفة املكتسبة حديث

 مهارات جديدة. 

 مهارات العمل 

 لديه مهارات اتصال كافية للحوار الفعال مع اآلخرين. •

 يوضح نهج منظم للعمل. •

 يستخدم األنظمة األساسية واألدوات والتطبيقات والعمليات  •

 يساهم في تحديد فرص التطوير الخاصة. •

 قواعد السلوك واألخالق واملعايير التنظيمية. يدرك قضايا الصحة والسالمة. يتبع  •

 يفهم ويطبق املمارسة األساسية لألمن الشخص ي. •
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 املستوى الثاني  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 
يعمل تحت االتجاه الروتيني. يستخدم سلطة تقديرية محدودة في حل املشكالت أو  

 االستفسارات. يعمل دون مرجع متكرر إلى اآلخرين. 

 التأثير 

العمالء  مع  خارجي  اتصال  هناك  يكون  قد  فيهم.  يؤثر  وقد  املباشرين  الزمالء  مع  يتفاعل 

ا للحاجة إلى التعاون  
ً
واملوردين والشركاء. قد يكون لها املزيد من النفوذ في املجال الخاص. إدراك

 احتياجات املستخدمين / العمالء. مع الفريق وتمثيل 
 

 الصعوبة
 ينفذ مجموعة من أنشطة العمل في بيئات متنوعة. قد تسهم في حل املشكلة الروتينية.

 املعرفة 

 في هيئات املعرفة الصناعية. اكتسب  
ً
يوضح تطبيق املعرفة العامة األساسية التي توجد عادة

الجديد املعلومات  تمتص  األساسية.  املعرفة  منتظم  مجال  بشكل  تقديمها  يتم  عندما  ة 

 وتطبيقها بشكل فعال. 
 

 مهارات العمل 

 لديه مهارات اتصال كافية للحوار الفعال مع العمالء واملوردين والشركاء.  •

قادر على العمل في فريق. قادر على تخطيط وجدولة ومراقبة العمل الخاص به   •

 ضمن آفاق زمنية قصيرة.

 يوضح نهج عقالني ومنظم للعمل.   •

 يفهم ويستخدم األساليب واألدوات والتطبيقات املناسبة. •

 يحدد ويتفاوض على فرص التطوير الخاصة. •

 يدرك تماًما ويتوافق مع ممارسات األمان التنظيمية األساسية املتوقعة من الفرد.  •
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 املستوى الثالث  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

التقدير في تحديد واالستجابة للقضايا املعقدة  يعمل تحت االتجاه العام. يستخدم 

والواجبات. يستقبل اتجاًها محدًدا ويقبل اإلرشادات ويتم استعراض العمل وفًقا ملعالم  

 رئيسية متفق عليها. يحدد متى يجب تصعيد املشكالت إلى مستوى أعلى. 

 التأثير 

يتفاعل ويؤثر على الزمالء. لديه اتصال مستوى العمل مع العمالء واملوردين والشركاء. قد  

تشرف على اآلخرين أو تتخذ القرارات التي تؤثر على العمل املعين لألفراد أو مراحل 

املشروعات. يفهم ويتعاون في تحليل احتياجات املستخدم / العميل ويمثل هذه االحتياجات  

 في عملهم.

 عوبةالص
يؤدي كنطاق من العمل، وأحياًنا بشكل معقد وغير روتيني، في مجموعة متنوعة من  

 البيئات. يطبق املنهجية إلصدار القرار وإعادة الحل.

 املعرفة 

  
ً
لديه معرفة عامة ومجال اختصاص ي ضروري ألداء مهامه بفعالية في املنظمة املكتسبة عادة

لومات التنظيمية. يوضح التطبيق الفعال للمعرفة. من الهيئات املعترف بها للمعرفة واملع

 لديه تقدير لسياق األعمال األوسع. يأخذ العمل لتطوير املعرفة الخاصة. 

 مهارات العمل 

 يوضح مهارات االتصال الفعال.  •

الخطط والجداول الزمنية ومراقبين االعمال الخاصة بها )وعمل اآلخرين عند   •

مواعيد زمنية محددة ووفقا للتشريعات واملعايير  االقتضاء( بكفاءة في غضون 

 واإلجراءات ذات الصلة. 

يساهم بالكامل في عمل الفرق. تقدر مدى ارتباط الدور الخاص بأدوار أخرى   •

 وبعمل صاحب العمل أو العميل.

 يوضح نهج تحليلي ومنتظم لحل القضية. •

 التفاوض بشأنها. يأخذ زمام املبادرة في تحديد فرص التنمية الشخصية املناسبة و  •

يفهم كيف يؤثر الدور الخاص على األمن ويوضح املمارسة األمنية الروتينية   •

 واملعرفة املطلوبة للعمل الخاص بها. 
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 املستوى الرابع  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 
يعمل تحت التوجيه العام في إطار واضح للمساءلة. يمارس املسؤولية الشخصية الكبيرة  

 واالستقالل الذاتي. خطط العمل الخاصة بها لتحقيق األهداف والعمليات املحددة. 

 التأثير 

يؤثر على العمالء واملوردين والشركاء على مستوى الحساب. قد يتحمل بعض املسؤولية عن  

عمل اآلخرين وتخصيص املوارد. يشارك في األنشطة الخارجية املتعلقة بالتخصص. يتخذ 

القرارات التي تؤثر على نجاح املشاريع وأهداف الفريق. يتعاون بانتظام مع أعضاء الفريق  

 واملستخدمين والعمالء. يشارك لضمان تلبية احتياجات املستخدم طوال الوقت. 

 الصعوبة

يشمل العمل مجموعة واسعة من األنشطة الفنية أو املهنية املعقدة، في مجموعة متنوعة  

 حث ويحدد ويحل املشكالت املعقدة. من السياقات. يب

 املعرفة 

لديه فهم شامل لهيئات الصناعة العامة املعترف بها للمعرفة والهيئات املتخصصة في 

املعرفة عند الضرورة. اكتسب معرفة شاملة بمجال املنظمة. قادر على تطبيق املعرفة  

ة ويساهم في تنمية بفعالية في املواقف غير املألوفة ويحافظ بنشاط على معارفه الخاص

اآلخرين. يمتص بسرعة معلومات جديدة ويطبقها بشكل فعال. يحافظ على وعي تطوير 

 املمارسات وتطبيقها ويتحمل مسؤولية القيادة التنمية الخاصة.

 مهارات العمل 

يتواصل بطالقة، شفهيا وخطيا، ويمكن أن يقدم معلومات معقدة إلى كل من   •

 ية.الجماهير التقنية وغير التقن 

 خطط وجداول وشاشات تعمل على تلبية أهداف الوقت والجودة. •

 يسهل التعاون بين املساهمين الذين يشتركون في أهداف مشتركة.  •

 يختار بشكل مناسب من املعايير واألساليب واألدوات والتطبيقات املعمول بها. •

فة أو  يدرك تماما أهمية األمن في امتالك العمل وتشغيل املؤسسة. يبحث عن املعر  •

املشورة األمنية املتخصصة عند االقتضاء لدعم العمل الخاص أو عمل الزمالء  

 املباشرين. 
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 املستوى الخامس  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

يعمل تحت توجيه واسع. غالبا ما يبدأ العمل ذاتيا. مسؤول مسؤولية كاملة عن تحقيق  

املشروع / األهداف اإلشرافية املخصصة. يحدد املعالم وله  األهداف الفنية و / أو أهداف 

 دور مهم في إسناد املهام و / أو املسؤوليات. 

 التأثير 

يؤثر على املنظمة والعمالء واملوردين والشركاء واألقران على مساهمة التخصص الخاص.  

ل املعين، أي  يبني عالقات تجارية مناسبة وفعالة. يتخذ القرارات التي تؤثر على نجاح العم

النتائج واملواعيد النهائية وامليزانية. له تأثير كبير على تخصيص وإدارة املوارد املناسبة للمهام  

املحددة. يؤدي على تعاون املستخدم / العميل في جميع مراحل العمل. يضمن تلبية  

 احتياجات املستخدمين باستمرار خالل كل مرحلة من مراحل العمل. 

 الصعوبة

جموعة واسعة ومتنوعة من أنشطة العمل الفنية و / أو املهنية املعقدة. يتعهد ينفذ م

بالعمل الذي يتطلب تطبيق املبادئ األساسية في مجموعة واسعة من السياقات ال يمكن 

التنبؤ بها في كثير من األحيان. يفهم العالقة بين التخصص الخاص ومتطلبات العمالء /  

 التنظيمية األوسع. 

 املعرفة 

على دراية كاملة بهيئات الصناعة املعترف بها من املعرفة عامة ومحددة. يبحث بنشاط عن  

معرفة جديدة لتطوير الشخصية الخاصة وتوجيه أو تدريب اآلخرين. تطوير مجموعة 

واسعة من املعرفة عبر الصناعة أو األعمال. يطبق املعرفة للمساعدة في تحديد املعايير التي 

 سيطبقها اآلخرون. 

 مهارات العمل 

 تظهر القيادة. يتواصل بشكل فعال، رسمي وغير رسمي. •

 يسهل التعاون بين املساهمين الذين لديهم أهداف متنوعة. •

يحلل ويصمم ويخطط وينفذ ويقيم العمل بالنسبة للوقت والتكلفة وجودة   •

األهداف. تحليل االحتياجات وتقديم املشورة بشأن نطاق وخيارات التحسين  

املستمر. يأخذ جميع املتطلبات في االعتبار عند تقديم املقترحات. يوضح التشغيلي 

اإلبداع واالبتكار والتفكير األخالقي في تطبيق الحلول لصالح العميل / صاحب  

 املصلحة 

يقدم املشورة بشأن املعايير واألساليب واألدوات والتطبيقات املتاحة ذات الصلة   •

 اسبة من البدائل.بالتخصص ويمكنه اتخاذ الخيارات املن

يحافظ على الوعي بالتطورات في الصناعة. يأخذ املبادرة للحفاظ على املهارات حتى  •

 اآلن. يوحه الزمالء. 
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 يقدر ويقيم املخاطر.  •

يضمن بشكل استباقي يتم التعامل مع األمن بشكل مناسب داخل منطقتهم من   •

الضرورة. يساهم في  قبلهم واآلخرين. يشارك أو يعمل مع متخصص ي األمن حسب 

 ثقافة األمن في املنظمة. 
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 املستوى السادس  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 
تحديد السلطة واملساءلة عن اإلجراءات والقرارات في مجال عمل املهمة، بما في ذلك  

 املسؤوليات. الجوانب الفنية واملالية والجودة. يحدد األهداف التنظيمية ويعين 

 التأثير 

تؤثر على السياسة وتشكيل االستراتيجية. يبدأ عالقات مؤثرة مع العمالء الداخليين  

والخارجيين واملوردين والشركاء على مستوى اإلدارة العليا، بما في ذلك قادة الصناعة. يتخذ  

 التنظيمية واألداء املالي.القرارات التي تؤثر على عمل املنظمات التي تعمل، وتحقيق األهداف 

 الصعوبة

لديه فهم واسع لألعمال وفهم عميق للتخصصات الخاصة. يقوم بأنشطة العمل املعقدة 

للغاية التي تغطي الجوانب التقنية واملالية والجودة. يساهم في تنفيذ السياسة  

 ارة. واالستراتيجية. يطبق بشكل خالق مجموعة واسعة من املبادئ الفنية و / أو اإلد

 املعرفة 

يشجع على تطبيق هيئات عامة ومحددة من املعرفة في املنظمة الخاصة. يطور املعرفة 

التجارية بأنشطة وممارسات املؤسسة الخاصة وأنشطة املوردين والشركاء واملنافسين 

 والعمالء.

 مهارات العمل 

يظهر قيادة واضحة. يتواصل بشكل فعال على جميع املستويات إلى كل من   •

 الجماهير التقنية وغير التقنية.

يفهم اآلثار املترتبة على التكنولوجيات الجديدة. يفهم ويوصل تطورات الصناعة،  •

 ودور وتأثير التكنولوجيا في املنظمة التي تقوم بتوظيفها. تمتص املعلومات املعقدة.

  يعزز االمتثال للتشريعات ذات الصلة والحاجة إلى الخدمات واملنتجات وممارسات •

 العمل لتوفير فرص متكافئة وتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي القدرات املتنوعة. 

 يأخذ زمام املبادرة للحفاظ على مهارات كل من الزمالء ومهاراتهم. •

 يدير ويخفف املخاطر.  •

يأخذ دورا قياديا في تعزيز األمن في جميع أنحاء املنطقة الخاصة باملسؤوليات   •

 وبشكل جماعي في املنظمات.
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 املستوى السابع  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

على أعلى مستوى تنظيمي، له سلطة على جميع جوانب مجال عمل مهم بما في ذلك 

 مسؤولية كاملة عن اإلجراءات املتخذة  
ً
وضع السياسات وتطبيقها. يكون مسؤوال

 املسؤوليات. والقرارات املتخذة، سواء من جانبهم أو غيرهم ممن أسندت إليهم 

 التأثير 

يتخذ القرارات الحاسمة للنجاح التنظيمي. يلهم املؤسسة، ويؤثر على التطورات داخل  

الصناعة على أعلى املستويات. تقدم املعرفة و / أو استغالل التكنولوجيا داخل منظمة 

واحدة أو أكثر. تطوير عالقات استراتيجية طويلة األجل مع العمالء والشركاء وقادة  

 صناعة والحكومة. ال

 الصعوبة
يؤدي الى صياغة وتنفيذ االستراتيجية. يطبق أعلى مستوى من مهارات القيادة. لديه  

 فهم عميق للصناعة وآثار التقنيات الناشئة على بيئة األعمال األوسع. 

 املعرفة

أنشأت معرفة واسعة وعميقة في مجال األعمال التجارية بما في ذلك أنشطة وممارسات  

سة الخاصة ومعرفة واسعة باملوردين والشركاء واملنافسين والعمالء. يعزز ثقافة املؤس

 لتشجيع التطبيق االستراتيجي لهيئات املعرفة العامة والخاصة ضمن مجال التأثير.

مهارات  

 العمل

 ديه مجموعة كاملة من مهارات اإلدارة والقيادة االستراتيجية. ل •

للممارسات والتقنيات الناشئة على املنظمات واألفراد  ينقل التأثير املحتمل  •

 ويقيم مخاطر استخدام أو عدم استخدام هذه املمارسات والتكنولوجيات. 

تفهم وتشرح وتقدم األفكار املعقدة إلى الجماهير على جميع املستويات بطريقة   •

 مقنعة.

 يقيم تأثير التشريعات ويعزز بنشاط االمتثال والشمولية. •

 نظمة تطور وتعبئ مجموعة كاملة من املهارات والقدرات املطلوبة. يضمن أن امل  •

 تأمين األبطال داخل منطقة العمل الخاصة بهم وفي جميع أنحاء املنظمة. •
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 واملخاطر  التحديات 3.11

 التحديات  3.11.1

 ستواجه التحديات التالية إلدارة الحوادث بنجاح:

أقرب وقت ممكن. سيتطلب ذلك تهيئة أدوات إدارة األحداث وتعليم  القدرة على اكتشاف الحوادث في  •

 املستخدمين الذين يبلغون عن الحوادث، واستخدام مجموعات مكتب الخدمة املتخصصة. 

إقناع جميع املوظفين )الفرق الفنية وكذلك املستخدمين( بضرورة تسجيل جميع الحوادث، وتشجيع   •

مساعدة الذاتية )والتي يمكن أن تسرع املساعدة وتقلل من  استخدام القدرات القائمة على الويب لل

 متطلبات املوارد(. 

اتاحة املعلومات حول املشاكل واألخطاء املعروفة. سيمكن ذلك موظفي إدارة الحوادث من التعلم من   •

 الحوادث السابقة وأيًضا تتبع حالة القرارات.

العالقات بين عناصر التهيئة والرجوع إلى محفوظات عناصر التهيئة  التكامل في نظام إدارة التهيئة لتحديد  •

 عند إجراء دعم الخط األول. 

تكامل هدف إدارة مستوى الخدمة. سيساعد ذلك إدارة الحوادث على تقييم تأثير الحوادث وأولوياتها   •

ًضا من  بشكل صحيح ويساعد في تحديد وتنفيذ إجراءات التصعيد. ستستفيد إدارة مستوى الخدمة أي

املعلومات املستفادة أثناء إدارة الحوادث، على سبيل املثال في تحديد ما إذا كانت أهداف أداء مستوى  

 الخدمة واقعية وقابلة للتحقيق.

 املخاطر  3.11.2

تشبه املخاطر التي تواجه اإلدارة الناجحة للحوادث في الواقع بعض التحديات وعكس لبعض عوامل النجاح  

 ذكورة أعاله. يشملوا:األساسية امل

لتورط في الحوادث التي ال يمكن التعامل معها في نطاقات زمنية مقبولة بسبب نقص املوارد املتاحة أو  ا •

 املدربة بشكل صحيح 

 تراكم الحوادث غير املقصود الناتج عن عدم كفاية أدوات الدعم لرفع التنبيهات والتقدم الفوري •

 أو في الوقت املناسب بسبب عدم كفاية األدوات أو عدم التكامل عدم وجود مصادر معلومات كافية و /  •

عدم التطابق في األهداف أو اإلجراءات بسبب اتفاقات املستوى التشغيلي غير املتوازنة أو غير املوجودة و   •

 أو العقود األساسية.  / 
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 املراجعة  قوائم 3.12

 

 املراجعة  الوصف الرقم

 ☐ تعريف الحادث وتوثيقه يتم االتفاق على  1

 ☐ يتم تسجيل جميع الحوادث  2

 ☐ يتم تصنيف جميع الحوادث  3

 ☐ يتم تحديد أولويات جميع الحوادث  4

5 
 تم توثيق تعريف الحادث األمني وعملية إدارتهما واالتفاق عليهما 

☐ 

6 
 الشركة / العميليتم توثيق تعريف الحادث الكبير وعملية إدارتهما واالتفاق عليهما مع 

☐ 

 ☐ يتم تسجيل الحوادث ومعالجتها بشكل منفصل عن املشكالت وطلبات الخدمة  7

 ☐ وضع إجراءات اإلبالغ عن الحوادث وتطبيقها باستمرار  8

 ☐ تتم إدارة األحداث املتراكمة التي تجاوزت هدفها بشكل نشط  9

 ☐ األخرى يتم فحص الحوادث التي تناسب الحوادث الحالية  10

 ☐ يتم فحص الحوادث التي تتناسب ضد الحوادث السابقة  11

 ☐ يتم فحص الحوادث التي تتناسب ضد املشاكل  12

 ☐ يتم التحقق من الحوادث ملطابقتها مع األخطاء املعروفة لتحديد الحلول البديلة  13

 ☐ تستند أولوية الحادث إلى كل من التأثير واألهمية  14

15 
أولويات الحوادث إلى أوقات إصالح محددة مسبًقا )قد تكون داخلية، وليس  تخضع 

 ☐ بالضرورة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة( 

 ☐ نقطة االتصال األولى تبحث وتحاول تشخيص الحوادث وحلها  16

 ☐ تتضمن سجالت الحوادث عدد املستخدمين املتأثرين  17

 ☐ املتأثرة تتضمن سجالت الحوادث وظائف العمل  18
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 املراجعة  الوصف الرقم

 ☐ تستند أهداف االستجابة للحوادث وحلها إلى أولوية الحادث  19

20 
يتم توثيق أهداف االستجابة للحوادث وحلها في اتفاقية مستوى الخدمة ويتم االتفاق عليها  

 ☐ مع العمل 

 ☐ عندما تكون الحوادث والسجالت ذات الصلة، يتم اإلشارة إلى ذلك في كال السجلين 21

 ☐ يتم تطبيق اإلجراء إلدارة الحوادث بصورة متسقة  22

 ☐ يتم تطبيق اإلجراء الخاص بإدارة الحوادث الكبرى بشكل متسق  23

 ☐ يتم تعيين مدير حادث كبير لكل حادث كبير  24

 ☐ هناك نقطة اتصال واحدة لإلبالغ عن الحوادث  25

 ☐ أنشطة إدارة الحوادث يتم التحقق من صحة معلومات التهيئة كجزء من  26

 ☐ يتم التحقق من صحة تصنيف جميع الحوادث عند اإلغالق  27

28 
تأكيد حل جميع الحوادث مع املنش ئ واألطراف املتأثرة األخرى )يمكن تحقيق ذلك  

 ☐ باستخدام البريد اإللكتروني(

 ☐ املستخدمينيتم بث املعلومات حول الحوادث الكبرى أو الهامة إلى مجتمع  29

 ☐ يتم إخطار الشخص الذي أبلغ عن الحادث بهدف )أهداف( الحوادث ذات الصلة  30

 ☐ ترتبط الحوادث بواحد أو أكثر من عناصر التهيئة  31

32 

يمكن لجميع املوظفين املشاركين في عملية إدارة الحوادث الوصول إلى معلومات الدعم، بما 

واألخطاء املعروفة ونظام إدارة التهيئة ونظام إدارة املعرفة بالخدمة في ذلك سجالت املشاكل  

 وأدوات اإلدارة ذات الصلة 
☐ 

33 
 تتوفر "الخدمة الذاتية" للمستخدمين لتسجيل ومراقبة التقدم املحرز في حوادثهم 

☐ 

 ☐ يتم رفع الحوادث تلقائًيا بواسطة أدوات إدارة النظام لألحداث املهمة  34

35 
 توجد معايير وإجراءات موثقة للتصعيد الهرمي والوظيفي وتستخدم بشكل متسق 

☐ 
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 املراجعة  الوصف الرقم

36 
أداة إدارة الحوادث هي أداة متكاملة وتتضمن إدارة املشكالت وتنفيذ طلبات الخدمة وإدارة  

 ☐ التغيير

37 
يتم االنتهاء من املراجعة عند إغالق كل حادث كبير، مع تسجيل الدروس املستفادة  

 ☐ والتحسينات 

38 
معلومات الحوادث كاملة بما فيه الكفاية ويمكن الوصول إليها لدعم إدارة استباقية  

 ☐ للمشاكل 

 ☐ مسبقا  املحدد حلالبرامج النصية وسير العمل والتوجد نماذج الحوادث مع  39

 ☐ يتم الحفاظ على متجر قطع الغيار النهائي للحد من تأثير الحادث والتوقف  40

41 
 دعم الخط األول الحل و الحوادث بنشاط لتحسين معدالت  حليتم استخدام معلومات 

☐ 

42 
يتم إبقاء العمالء على اطالع دائم بالتقدم املحرز في الحوادث ويتم تنبيههم مقدًما إذا تعذر 

 ☐ تحقيق األهداف واالتفاق على اإلجراءات 

43 
في ذلك الهاتف والبريد اإللكتروني يتم توفير قنوات متعددة لإلبالغ عن الحوادث، بما 

 ☐ وشبكة اإلنترنت 

44 
 يستخدم موظفو إدارة الحوادث أدوات التحكم عن بعد واإلدارة لتشخيص الحوادث وحلها 

☐ 

45 
يتم توثيق املعايير املحددة مسبًقا لتحديد أولويات الحوادث، استناًدا إلى التأثير واألهمية 

 ☐ وتطبق بشكل متسق 

 توثيق املعايير املحددة مسبًقا لتصنيف الحوادث وتطبيقها بشكل متسق يتم  46
☐ 

47 
يتم توثيق املعايير املحددة مسبًقا للتصعيد الهرمي والوظيفي للحوادث وتطبق بشكل 

 ☐ متسق 

 

Table 1 - Incident Management Checklist 
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  DSS02.PR.INC  جراءاتإ  3.13

 املسئوليات إلدارة الحوادث مصفوفة توزيع  3.13.1

 

 مصفوفة املسئولية: إدارة الحوادث 

 الدور/ االجراء 

إدارة  

 الحوادث 

دعم 

املستوى  

 األول 

دعم 

املستوى  

  الثاني

فريق  

الحوادث  

  الكبرى 

محلل  

 التطبيقات 

محلل  

 تقنى 

مشغل  

تكنولوجيا  

  املعلومات

دعم إدارة  

 الحوادث 

A [1]  

[2]R 

- - - - - - 

تسجيل الحوادث  

 وتصنيفها 

A R - - - - - 

إعادة حل  

الحوادث عن  

طريق دعم  

 املستوى األول 

A R - - - - - 

إعادة حل  

الحوادث عن  

طريق دعم  

 املستوى الثاني 

A - R - [3]R [3]R [3]R 

التعامل مع  

 الحوادث الكبرى 

AR R - R - - R 

رصد الحوادث  

 وتصعيدها 

AR R - - - - - 

إغالق الحادث  

 والتقييم 

A R - - - - - 

التصعيد إلى 

 اإلدارة العليا 

AR R - - - - - 

https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Incident_Management#Accountable
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Incident_Management#Responsible
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Incident_Management#Support
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Incident_Management#Support
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Incident_Management#Support
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اإلبالغ عن إدارة  

 الحوادث 

AR - - - - - - 

دعم إدارة  

 الحوادث 

A[1]  

[2]R 

- - - - - - 

 

Table 2 - Incident Management RACI 

 :  ملحوظات

A[1]   ئك الذين يتحملون املسؤولية النهائية عن اإلكمال  : مسؤولة وفًقا لنموذج مصفوفة توزيع املسئوليات : أول

 الصحيح والدقيق لهدف إدارة الحوادث. 

R[2]     إدارة في  مهمة  إلنجاز  بالعمل  يقومون  الذين  أولئك   : املسئوليات  توزيع  لنموذج مصفوفة  وفًقا  مسؤولة   :

 الحوادث.

بالتعاون، كما هو مطلوب. تتضمن مجموعات دعم املستوى الثاني غالًبا محللي التطبيقات و / أو املحللين   [3]

 التقنيين.

  

https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Incident_Management#Accountable
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Incident_Management#Responsible
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 وتصنيفهاتسجيل الحوادث  3.13.2

 خريطة االجراء  3.13.2.1

 

 

Figure 1 - DSS02.PR.INC.01 – Incident Logging and Categorization 
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 معلومات إضافية  3.13.2.2

 تحديد الحادث 3.13.2.2.1

ا بحدوث حادثة ، إال أنه من غير 
ً
على الرغم من أن العمل ال يمكن أن يبدأ في التعامل مع حادثة ما حتى يكون معروف

 املقبول ، من منظور األعمال التجارية ، االنتظار حتى يتأثر املستخدم ويتصل بمكتب الخدمة.

بقدر اإلمكان، يجب مراقبة جميع املكونات الرئيسية بحيث يتم اكتشاف الفشل أو الفشل املحتمل في وقت مبكر  

 من، إلخ(.من خالل وظائف العمليات املختلفة )التطبيق، التقنية، البنية التحتية، األ 

هذا يعني أن عملية إدارة الحوادث يمكن أن تبدأ بسرعة. من الناحية املثالية، ينبغي حل الحوادث قبل أن يكون لها  

الحوادث عبر هدف   الكثير من  إثارة  يمكن  املستخدمين!  ادارتها "العمليات  تأثير على  تتم  الذي     " - DSS01   التي 

 يضطلع بأنشطة إدارة األحداث.

أو  املشكلة  أو  الحادث  إدارة  إلى  املناسبة  االستجابة  فيه  تحتاج  موقًفا  االستثناءات،  مثل  األحداث،  بعض  تمثل 

التغيير. يمكن إنشاء حادث فوًرا عند اكتشاف استثناء، أو عندما يحدد محرك ارتباط الحدث أن نوًعا معيًنا أو 

ا. عند فتح سجل الحادث، يجب تضمين أكبر قدر ممكن من املعلومات  مجموعة من  
ً
مع روابط   -األحداث تمثل حادث

 لألحداث املعنية.

تكنولوجيا معلومات، على  أي من خدمات  يؤثر بشكل مباشر على  إلى استثناء ال  الحدث  في ظروف معينة، يشير 

 دخال غير معتمد ملركز البيانات.سبيل املثال، تفشل وحدة تكييف الهواء الزائدة، أو يوجد إ

 املبادئ التوجيهية لهذه األحداث هي كما يلي: 

يجب تسجيل حادث باستخدام نموذج حادث مناسب لهذا النوع من االستثناء، على سبيل املثال حادث   •

 عمليات أو حادث أمني 

 يجب تصعيد الحادث إلى املجموعة التي تدير هذا النوع من الحوادث.  •

ود انقطاع، يجب أن يعكس نموذج الحادث املستخدم أن هذه مشكلة تشغيلية وليست  نظًرا لعدم وج •

 إرسال اإلحصاءات إلى العمالء أو املستخدمين، ما لم يمكن استخدامها  
ً
مشكلة خدمة. لن يتم عادة

 إلثبات أن األموال املستثمرة في الزيادة كانت استثماًرا جيًدا.
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وقت التوقف، ويمكن استخدامها في الواقع إلظهار مدى فعالية   ال ينبغي استخدام هذه الحوادث لحساب •

 تكنولوجيا املعلومات في إتاحة الخدمات. 

 تسجيل الحوادث  3.13.2.2.2

يجب تسجيل جميع الحوادث بالكامل وختم التاريخ / الوقت، بغض النظر عما إذا كانت قد أثيرت من خالل مكاملة  

اكتشاف يتم  الخدمة،  مكتب  من  جميع  هاتفية  تسجيل  يجب  آخر.  أي مصدر  من  أو  حدث،  تنبيه  عبر  تلقائًيا  ها 

كامل   تاريخي  بسجل  االحتفاظ  يتم  بحيث  الحادث  بطبيعة  املتعلقة  الصلة  ذات  إحالة    -املعلومات  تم  إذا  وحتى 

الحادث إلى مجموعة )مجموعات( دعم أخرى ، فسيكون لديهم جميع املعلومات ذات الصلة لتسليمها للمساعدة 

 هم.مع

 يمكن أن تتضمن املعلومات الالزمة لكل حادث: 

 الرقم املرجعي الفريد  •

 تصنيف الحوادث )غالًبا ما ينقسم إلى فئتين أو أربع فئات فرعية(  •

 أهمية الحادث  •

 تأثير الحادث  •

 تحديد أولويات الحادث  •

 التاريخ / الوقت املسجل •

 اسم / هوية الشخص و / أو املجموعة التي سجلت الحادث •

 خطار )هاتف، أوتوماتيكي، بريد إلكتروني، شخصًيا، إلخ.(طريقة اإل  •

 االسم / القسم / الهاتف / موقع املستخدم  •

 طريقة معاودة االتصال )الهاتف، البريد، إلخ(  •

 وصف األعراض  •

 حالة الحادث )نشط، انتظار، مغلق، إلخ.( •

 بند التهيئة ذات الصلة  •

 مجموعة الدعم / الشخص الذي تم تخصيص الحادث له •
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 مشكلة ذات صلة / خطأ معروف •

 األنشطة املتخذة لحل الحادث وعندما وقعت هذه  •

 تاريخ القرار والوقت  •

 فئة اإلغالق  •

 تاريخ اإلغالق والوقت.  •

الحظ أنه إذا كان مكتب الخدمة ال يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، وتتحمل املسؤولية عن تسجيل 

ملجم األول  الخط  مع  والتعامل  خارج الحوادث  الشبكة،  دعم  أو  املعلومات  تكنولوجيا  عمليات  مثل  أخرى،  وعة 

ساعات عمل مكتب الخدمة، فإن هؤالء املوظفين بحاجة إلى أن يكونوا على نفس القدر من الدقة بشأن تسجيل 

 تفاصيل الحادث. يجب توفير التدريب الكامل والوعي لهؤالء املوظفين حول هذه املسألة.

لحل حادث، يجب تحديث سجل الحوادث باملعلومات والتفاصيل ذات الصلة بحيث يتم   عند حدوث أنشطة أخرى 

االحتفاظ بسجل كامل. قد تشمل األمثلة على ذلك تغيير التصنيف أو األولوية بمجرد حدوث أنشطة تشخيص أو 

 تصعيد أخرى. 

 تصنيف الحادث  3.13.2.2.3

تشفير تص األولي هو تخصيص  التسجيل  يكون جزء من  أن  نوع يجب  يتم تسجيل  بحيث  املناسب  الحادث  نيف 

الحادث بالضبط. سيكون هذا األمر مهًما في وقت الحق عند النظر في أنواع الحوادث لتحديد اتجاهات لالستخدام 

 في إدارة املشكالت وإدارة املوردين وأنشطة إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات األخرى.

لفرعية يسمح بتصنيف سهل للحوادث. تستخدم الفئات والفئات الفرعية  تعيين تذاكر الحوادث للفئات والفئات ا

 أيًضا في إعداد التقارير. 

قد يتغير تصنيف الحوادث طوال دورة حياة الحادث. على سبيل املثال، عند اكتشاف وتسجيل الحادث، قد تعكس  

بعد بطيًئا"(.  "األداء  أو  غير متوفرة"  "الخدمة  )مثل  األعراض  األولية  الفئات    الفئات  تعكس  قد  الالحق،  التحليل 

التصنيف  استخدام  يمكن  السبب،  لهذا  األقراص".  "محرك  أو  "الخادم"  مثل  الخاطئة  الفعلية  التهيئة  عناصر 

متعدد املستويات لتحديد مستويات متعددة من الفئات التي يمكن أن ترتبط بالحادث. قد تثبت القدرة على تتبع  

 ل دورة حياة إحدى الحوادث أيًضا عند البحث عن تحسينات محتملة.الفئات املختارة مع تغيرها طوا
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 إلى ثالثة أو أربعة مستويات من التفاصيل. على سبيل   -يتوفر التصنيف متعدد املستويات في معظم األدوات  
ً
عادة

 املثال، قد يتم تصنيف الحادث كما هو موضح أدناه. 

 

 

 

Figure 2 - Multi-level Incident Categorization 

 

بواسطة يمك تلقائًيا  الحادث  لتعيين  الفرعية  الفئة  أو  الحادث  فئة  الحوادث  إدارة  أدوات  تستخدم  أن  أيًضا  ن 

 مجموعة تحقيق محددة. على سبيل املثال، يمكن تعيين تذاكر الشبكة تلقائًيا ملجموعة الشبكة استناًدا إلى الفئة.

ح وتحديث بيانات التقرير. على سبيل املثال، تسمح  يؤدي استخدام الفئات والفئات الفرعية أيًضا إلى تحسين وضو 

لك فئات الحوادث املناسبة بتتبع عدد الحوادث ذات الصلة بالشبكة مقابل الحوادث ذات الصلة بالهاتف لديك  

 من أسبوع آلخر. 

للة أو تجدر اإلشارة إلى أنه في بعض األحيان قد تكون التفاصيل املتاحة في وقت تسجيل الحادث غير كاملة أو مض 

غير صحيحة. لذلك من املهم أن يتم التحقق من تصنيف الحادث وتحديثه إذا لزم األمر، في وقت إغالق املكاملة )في 

 حقل تصنيف إغالق منفصل، حتى ال يفسد التصنيف األصلي(.
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 الحوادث وطلبات الخدمة  3.13.2.2.4

بات الخدمة هي حوادث. هذا مجرد إدراك لحقيقة الحظ أن التحقق من طلبات الخدمة في هذا اإلجراء ال يعني أن طل

يقوم  املثال،  سبيل  )على  حوادث  أنها  على  األحيان  بعض  في  غير صحيح  بشكل  تسجيلها  يتم  الخدمة  طلبات  أن 

أي   عن  الفحص  هذا  الويب(. سيكشف  واجهة  من  ا 
ً
حادث باعتباره  غير صحيح  بشكل  الطلب  بإدخال  املستخدم 

 مريرها إلى هدف / ممارسة تلبية الطلب. طلبات من هذا القبيل ويضمن ت

 ترتيب أولويات الحادث  3.13.2.2.5

املناسب وتخصيصه، ألن هذا   األولويات  تحديد  افقة على شفرة  املو لتسجيل كل حادث هو  جانب آخر مهم 

 سيحدد كيفية التعامل مع الحادث من خالل أدوات الدعم وموظفي الدعم. 

 عن  
ً
 من أهمية الحادث )مدى سرعة حاجة العمل إلى يمكن تحديد األولويات عادة

ً
طريق األخذ في االعتبار كال

حل( ومستوى تأثير العمل الذي يسببه. غالبا ما يكون مؤشر التأثير هو عدد املستخدمين املتأثرين )ولكن ليس 

 -جاري كبير  دائًما(. في بعض الحاالت، واألهم من ذلك، يمكن أن يكون لفقدان الخدمة ملستخدم واحد تأثير ت

 لذلك فإن األرقام وحدها ال تكفي لتقييم األولوية الشاملة!  -كل هذا يتوقف على من يحاول القيام بماذا 

 العوامل األخرى التي يمكن أن تسهم أيًضا في مستويات التأثير هي: 

 خطر على الحياة أو األطراف •

 قد تكون خدمات متعددة  -عدد الخدمات املتأثرة  •

 ملالية مستوى الخسائر ا •

 التأثير على سمعة العمل •

 االنتهاكات التنظيمية أو التشريعية.  •

 وترد في الجداول التالية طريقة فعالة لحساب هذه العناصر واستخالص مستوى أولوية عام لكل حادث. 
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 التأثير  

 األهمية 

 األهمية   األهمية  

 3 عالي 1 عالي

 4 متوسط  2 توسط م

 5 منخفض  3 منخفض 

 

Table 3 - Example Incident Prioritization (1) 

 

 

 املستهدف  حلوقت ال الوصف األولوية 

 ساعة  حرج 1

 ساعات  8 عالي 2

 ساعة  24 متوسط  3

 ساعة  48 منخفض  4

 تم تخطيطه قيد التخطيط  5

 

Table 4 - Example Incident Prioritization (2) 

معينة، يجب تجاوز مستويات  ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه ستكون هناك مناسبات، بسبب خصوصية أعمال  

األولوية العادية. عندما يصر املستخدم على أن مستوى أولوية الحادث يجب أن يتجاوز اإلرشادات املعتادة، يجب  

الطلب   الخدمة مع هذا  يتوافق مكتب  باعتبارها    -أن  املشكلة  ، فيمكن حل هذه  أنه غير صحيح  تبين الحًقا  وإذا 

 خط النزاع الذي يحدث مع املستخدم أثناء اإلبالغ عن الحادث. مشكلة على مستوى إدارة خارج ال

الدبلوماسيين،  الضباط،  التنفيذيين،  املسؤولين  )كبار  الشخصيات  بكبار  أيًضا  املنظمات  بعض  تعترف  قد 

ولكن في مثل هذه الحاالت يتم   -السياسيين، إلخ( والذين سيتم التعامل مع حوادثهم على أولوية أعلى من املعتاد  

قديم أفضل الخدمات والتوثيق في التوجيهات املقدمة للخدمة ملوظفو مكتب حول كيفية تطبيق مستويات األولوية ت

، لذلك فهم جميًعا مدركين للقواعد املتفق عليها لكبار الشخصيات ، والذين يندرجون في هذه الفئة. وتتمثل إحدى  
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ت املهمة كخيار خدمة إضافي )مستوى الخدمة "الذهبي"، املمارسات األفضل في االعتراف رسمًيا بأولويات الشخصيا

 على سبيل املثال( املوثق كجزء من كتالوج الخدمة املرتبط بمستويات الخدمة املختلفة.

ديناميكية   تكون  قد  الحادث  أولوية  أن  إلى  اإلشارة  األوقات    -تجدر  في  حلها  يتم  لم  إذا  أو   ، الظروف  تغيرت  إذا 

التفاقية مستوى الخدمة ، فيجب تغيير األولوية لتعكس املوقف الجديد. يجب أن تسجل التغييرات في املستهدفة  

 األولوية التي قد تحدث خالل إدارة الحادث في سجل الحوادث لتوفير سجل تدقيق عن سبب تغيير األولوية. 
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 رصد الحوادث وتصعيدها  3.13.3

 ء خريطة االجرا 3.13.3.1

 

 

Figure 3 - DSS02.PR.INC.02 – Incident Monitoring and Escalation 
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 معلومات اضافية  3.13.3.2

 الجداول الزمنية للحادث  3.13.3.2.1

يجب االتفاق على الجداول الزمنية لجميع مراحل التعامل مع الحوادث )ستختلف هذه باختالف مستوى األولوية 

وأهداف القرار ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة، والتقاطها كأهداف ضمن للحادث(، بناًء على االستجابة للحادث  

 اتفاقات املستوى التشغيلي والعقود األساسية. 

يجب أن تكون جميع مجموعات الدعم على دراية تامة بهذه الجداول الزمنية. يجب استخدام أدوات إدارة الخدمة 

 مطلوب وفًقا لقواعد محددة مسبًقا. للتشغيل الذاتي للجداول الزمنية وتصعيد الحادث كما هو 

 

 تتبع حالة الحادث  3.13.3.2.2

إدارة  نظام  ضمن  الحوادث.  حالة  عن  واإلبالغ  املناسبة  املعالجة  لدعم  حياتها  دورة  طوال  الحوادث  تتبع  يجب 

 الحوادث، قد يتم ربط شفرات الحالة بالحوادث لإلشارة إلى مكانها فيما يتعلق بدورة الحياة.

 تشمل األمثلة على ذلك: قد 

 تم التعرف على حادثة ولكن لم يتم تعيينها بعد ملورد دعم لحلها  - مفتوح •

 الحادث قيد التحقيق والتحليل  - قيد التنفيذ •

تم وضع قرار للحادث ولكن لم يتم التحقق من صحة تشغيل خدمة الحالة العادية من قبل   - تم الحل •

 الشركة أو املستخدم النهائي 

 فق املستخدم أو الشركة على حل الحادث واستعادة عمليات الحالة الطبيعية.وا - مغلق •

 تصعيد الحادث  3.13.3.2.3

 التصعيد الوظيفي  3.13.3.2.3.1

أوقات   تجاوز  يتم  عندما  )أو  نفسه  الحادث  حل  على  قادر  غير  الخدمة  مكتب  أن  الواضح  من  يصبح  أن  بمجرد 

 ، يجب تصعيد الحادث فوًرا للحصول على مزيد من الدعم. أيهما أقرب( -استهداف قرار النقطة األولى 
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التي  املتخصصة  املهارات  أو  الوقت  بمزيد من  تتمتع  التي  الدعم  املؤسسة تسلسل هرمي ملجموعات  كان لدى  إذا 

يعتقد مكتب الخدمة أنها تستطيع حلها، فيجب عليها إحالة الحادث إلى مجموعة دعم املستوى التالي املناسبة في 

أو لم تتمكن مجموعة الدعم  - التسلسل الهرمي. إذا كان من الواضح أن الحادث سيتطلب معرفة تقنية أعمق هذا 

( ، يجب تصعيد الحادث على الفور إلى مجموعة 
ً
من حل الحادث في األوقات املستهدفة املتفق عليها )أيهما يأتي أوال

االتفاق   يجب  الهرمي.   التسلسل  في  التالية  املناسبة  اتفاقيات  الدعم  في  ومعالجتها  الحوادث  تصعيد  قواعد  على 

 املستوى التشغيلي والعقود األساسية مع مجموعات الدعم الداخلية والخارجية، على التوالي.

قد تتطلب بعض الحوادث مجموعات دعم متعددة لحلها. قد تكون مجموعات الدعم داخلية، لكنها قد تكون أيًضا  

البرامج  موردي  مثل  خارجية  مع    جهات  التعامل  قواعد  على  االتفاق  أيًضا  يجب  لألجهزة.  املصنعة  الشركات  أو 

الحوادث عبر مجموعات الدعم وبين مزودي الدعم التابعين لجهات خارجية في اتفاقيات املستوى التشغيلي والعقود 

 األساسية مع كل مجموعة دعم، على التوالي.

النظر عن املكان الذي تتم اإلشارة فيه إلى الحادث خالل    الحظ أن ملكية الحادث تبقى مع مكتب الخدمة! بغض

 عن تتبع  
ً
فترة وجوده، يجب أن تظل ملكية الحادث في مكتب الخدمة في جميع األوقات. يظل مكتب الخدمة مسؤوال

 التقدم املحرز، وإبقاء املستخدمين على اطالع، وفي النهاية إلغالق الحادث. 

 التصعيد التسلسلي  3.13.3.2.3.2

إذا كانت الحوادث ذات طبيعة خطيرة )على سبيل املثال، الحوادث ذات األولوية العالية( فيجب إخطار مديري  

تكنولوجيا املعلومات املناسبين، ألغراض إعالمية على األقل. يتم استخدام التصعيد الهرمي أيًضا إذا كانت  

 أو تثبت صعوبة بالغة. " ت االساسيةاستعادة الحالة و  الحلخطوات "التحقيق والتشخيص" و "
ً
ستغرق وقًتا طويال

يجب أن يستمر التصعيد الهرمي في سلسلة اإلدارة حتى يكون كبار املديرين على دراية ويمكن إعدادهم واتخاذ أي  

 إجراء ضروري، مثل تخصيص موارد إضافية أو إشراك املوردين / املشرفين.

ون هناك خالف حول الجهة التي تم تخصيص الحادث لها. بطبيعة  يستخدم التصعيد الهرمي أيًضا عندما يك 

ولهذا  -الحال، يمكن بدء التصعيد الهرمي بواسطة املستخدمين املتأثرين أو إدارة العمالء، حسب ما يرونه مناسًبا 

بيل  السبب من املهم أن يكون مدراء تقنية املعلومات على دراية حتى يتمكنوا من توقع أي تصعيد من هذا الق 

 واالستعداد له. 
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يجب االتفاق على املستويات والجداول الزمنية الدقيقة لكل من التصعيد الوظيفي والتسلسل الهرمي مع مراعاة  

أهداف اتفاقية مستوى الخدمة، ودمجها في أدوات الدعم التي يمكن بعد ذلك استخدامها ملراقبة والتحكم في  

عليها.   تدفق العملية ضمن الجداول الزمنية املتفق  

يجب على مكتب الخدمة إبقاء املستخدم على اطالع بأي تصعيد ذي صلة، والتأكد من تحديث سجل الحوادث  

 وفًقا لالحتفاظ بسجل كامل من اإلجراءات. 

 مالحظة بشأن تخصيص املوظفين للتعامل مع الحوادث 

قد يكون هناك العديد من الحوادث في طابور االنتظار بنفس مستوى األولوية، لذلك ستكون مهمة مكتب الخدمة  

و / أو موظفي إدارة الحوادث في البداية، بالتزامن مع مديري مجموعات الدعم املختلفة التي تم تصعيد الحوادث  

مل به بنشاط.  بها، لتحديد بالترتيب الذي يجب أن يتم التقاط األحداث والع  

السماح  وعدم  الحقيقي  العمل  أولوية  لترتيب  وفًقا  الحوادث  مع  التعامل  من  التأكد  املديرين  هؤالء  على  يجب 

 للموظفين باختيار الحوادث التي سيتعاملون معها بشكل تعسفي! 
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 الحادث الكبير  3.13.4

 خريطة االجراء  3.13.4.1

 

 

Figure 4 - DSS02.PR.INC.03 – Major Incident 
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 معلومات إضافية  3.13.4.2

 الحوادث الكبرى  3.13.4.2.1

 يجب استخدام إجراء منفصل، مع فترات زمنية أقصر وأهمية أكبر، يجب أن تستخدم في الحوادث  

 "الكبرى".

ا كبيًرا وتحديده بشكل مثالي على 
ً
 - املخطط العام لترتيب أولويات الحوادث  يجب االتفاق على تعريف ملا يشكل حادث

 بحيث يتم التعامل معه من خالل هذا اإلجراء املنفصل.

عند الضرورة، يجب أن يشمل إجراء الحادث الرئيس ي إنشاء فريق منفصل للحوادث الكبرى تحت القيادة املباشرة 

رد الكافية والتركيز على إيجاد حل سريع. ملدير الحادث، تم إعداده للتركيز على هذا الحادث وحده لضمان توفير املوا 

إذا كان مدير مكتب الخدمة يؤدي أيًضا دور مدير الحوادث، فقد يحتاج األمر إلى تعيين شخص منفصل لقيادة  

ولكن يجب عليه في النهاية تقديم تقرير إلى مدير    -لتجنب تضارب الوقت أو األولويات    - فريق التحقيق في الحوادث  

 الحادث.  

نت هناك حاجة للتحقيق في سبب الحادث في نفس الوقت، فسيتم إشراك مدير املشكلة أيًضا ولكن يجب أن إذا كا

مكتب   سيضمن  ذلك،  طوال  منفصلين.  األساس ي  والسبب  الخدمة  استعادة  على  الحفاظ  الحادث  مدير  يضمن 

على املحرز.  التقدم  على  كامل  بشكل  املستخدمين  وإطالع  األنشطة  جميع  تسجيل  مكتب    الخدمة  أن  من  الرغم 

في  دائًما، فقد تقع املسؤولية  الرئيسية  / الحوادث   عن ضمان تحديث سجل الحوادث 
ً
الخدمة قد يكون مسؤوال

 مكان آخر )مثل الفرق الفنية األخرى(. 
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 حل الحادث الفوري عن طريق دعم املستوى األول  3.13.5

 خريطة االجراء  3.13.5.1

 

 

Figure 5 - DSS02.PR.INC.04 – Immediate Incident Resolution by 1st Level Support 
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 معلومات إضافية  3.13.5.2

 تشخيص أولي  3.13.5.2.1

 أثناء وجود 
ً
إذا تم توجيه الحادث عبر مكتب الخدمة، فيجب على محلل مكتب الخدمة إجراء تشخيص أولي، عادة

ملحاولة اكتشاف األعراض الكاملة للحادث ولتحديد الخطأ    -املكاملة بهذه الطريقة  إذا تم رفع    - املستخدم على الهاتف  

ومعلومات   التشخيصية  النصية  البرامج  تكون  أن  يمكن  املرحلة  هذه  في  تصحيحه.  وكيفية  بالضبط  الذي حدث 

 الخطأ املعروفة ذات قيمة كبيرة في السماح بالتشخيص املبكر والدقيق. 

يمك ممكن،  ذلك  كان  بالهاتف  إذا  االتصال  في  املستخدم  استمرار  أثناء  حادث  أي  الخدمة حل  مكتب   - ن ملحلل 

وإغالق الحادث إذا تم االتفاق على االسترداد والقرار بنجاح. إذا لم يستطع محلل مكتب الخدمة حل الحادث أثناء  

القيام بذلك خالل املهلة    وجود املستخدم على الهاتف، ولكن هناك احتمال بأن مكتب الخدمة قد يكون قادًرا على

بنواياهم،  املستخدم  إبالغ  املحللين  على  يجب  األخرى،  الدعم  مجموعات  من  مساعدة  دون  عليها  املتفق  الزمنية 

 وإعطاء املستخدم الرقم املرجعي للحادث ومحاولة العثور على حل.

 

 إجراء مطابقة الحادث  3.13.5.2.2

وإجراءات الحل املناسبة معروفة جيًدا. ومع ذلك، من الضروري    العديد من الحوادث تتم تجربتها بشكل منتظم

املطابقة  توفر  املعروفة.  واألخطاء  باملشكالت  الخاصة  تلك  مع  الحوادث  تصنيف  بيانات  ملطابقة  إجراء  وجود 

الخدمة   استعادة  تستغرقه  الذي  الوقت  يقلل  مما  املجربة،  الحل  إجراءات  إلى  وسريًعا   
ً
فعاال  

ً
وصوال الناجحة 

مستخدمين. تسمح عملية التصنيف واملطابقة بتنفيذ إدارة الحوادث بشكل أسرع وتقليل الحاجة إلى التصعيد لل

 إلى موظفي الدعم اآلخرين. 

يضمن االستخدام الفعال ملطابقة الحوادث عدم التحقيق في الحوادث بشكل متكرر من أجل حلها مراًرا وتكراًرا في 

مكتب الخدمة وغيره من موظفي الدعم في مطابقة األحداث إليجاد الحلول    كل مرة. يمكن تطوير إجراء ملساعدة

 بسرعة حيثما أمكن ذلك.
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 حل الحادث الفوري عن طريق دعم املستوى الثاني  3.13.6

 خريطة االجراء  3.13.6.1

 

 

Figure 6 - DSS02.PR.INC.05 – Incident Resolution by 2nd Level Support 
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 معلومات إضافية  3.13.6.2

 التحقيق والتشخيص  3.13.6.2.1

والتشخيص. ستقوم كل مجموعة من مجموعات   التحقيق  املبلغ عنها درجة من  الحادثة  تتطلب  أن  املحتمل  من 

وتشخيص جميع هذه األنشطة )بما في ذلك  الدعم املعنية بالتعامل مع الحادث بالتحقيق في األخطاء التي حدثت،  

تفاصيل أي إجراءات اتخذت ملحاولة حل أو إعادة إنشاء الحادث( يجب توثيقها بشكل كامل في سجل الحوادث  

 بحيث يتم االحتفاظ بسجل تاريخي كامل لجميع األنشطة في جميع األوقات. 

إلجراءات التشخيصية )أو بالفعل إجراءات الحل أو الحظ أنه يمكن غالًبا ضياع وقت ثمين إذا تم إجراء التحقيق وا

النطاقات   االسترجاع( بشكل تسلسلي. حيثما كان ذلك ممكًنا، يجب تنفيذ هذه األنشطة بشكل متواٍز لتخفيض 

وينبغي تصميم و / أو اختيار أدوات الدعم للسماح بذلك. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتنسيق   -الزمنية اإلجمالية 

صة أنشطة الحل أو االسترداد، وإال فإن تصرفات املجموعات املختلفة قد تتعارض أو تزيد من تعقيد األنشطة، خا

 الحل!

 من املحتمل أن يتضمن هذا التحقيق إجراءات مثل: 

 تحديد بالضبط ما حدث من خطأ أو التي يبحث عنها املستخدم  •

 فهم الترتيب الزمني لألحداث •

 ي ذلك عدد ونطاق املستخدمين املتأثرين تأكيد التأثير الكامل للحادث، بما ف •

 تحديد أي أحداث يمكن أن تؤدي إلى وقوع الحادث )مثل تغيير حديث، بعض إجراءات املستخدم؟(  •

املعرفة املفصلة في البحث عن األحداث السابقة من خالل البحث في سجالت الحوادث / و / أو قواعد   •

صة باملصنعين / املوردين أو قواعد بيانات املعرفة. هذه  بيانات األخطاء املعروفة أو سجالت األخطاء الخا

 التوافقات قد ال تكون واضحة أثناء التشخيص األولي. 

 الحل واالسترجاع  3.13.6.2.2

اتخاذها   يتعين  التي  املحددة  اإلجراءات  تختلف  قد  واختباره.  ذلك  تطبيق  يجب  محتملة،  تحديد حل  يتم  عندما 

 تخاذ إجراءات االسترجاع، اعتماًدا على طبيعة الخطأ، ولكن قد تشمل:واألشخاص الذين سيشاركون في ا

 مطالبة املستخدم بالقيام بأنشطة موجهة على سطح املكتب أو معداته عن بعد  •
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يقوم مكتب الخدمة بتنفيذ القرار إما مركزًيا )على سبيل املثال، إعادة تشغيل خادم( أو عن ُبعد   •

 مكتب املستخدم لتشخيص القرار وتطبيقه باستخدام برنامج للتحكم في سطح  

مجموعات الدعم املتخصصة التي ُيطلب منها تنفيذ إجراءات استرجاع محددة )مثل دعم الشبكة إلعادة   •

 تكوين جهاز توجيه( 

 ُيطلب من مورد أو جهة صيانة تابعة لجهة خارجية حل الخطأ. •

إجراء االسترداد واستعادة تشغيل خدمة الحالة   حتى عند العثور على حل، يجب إجراء اختبار كاٍف لضمان اكتمال

الطبيعية. الحظ أنه في بعض الحاالت، قد يكون من الضروري ملجموعتين أو أكثر اتخاذ إجراءات منفصلة، على 

األنشطة  بتنسيق  الحوادث  إدارة  تقوم  أن  يجب  الحاالت،  هذه  مثل  في  شامل.  قرار  لتنفيذ  تنسيقها،  من  الرغم 

 األطراف املعنية. واالتصال مع جميع 

بغض النظر عن اإلجراءات املتخذة، أو من يقوم بها، يجب تحديث سجل الحادث وفًقا لجميع املعلومات والتفاصيل 

ذات الصلة حتى يتم االحتفاظ بسجل كامل. يجب على مجموعة الحل تمرير الحادث مرة أخرى إلى مكتب الخدمة 

 إلجراء اإلغالق. 
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 إغالق و تقييم الحادث  3.13.7

 خريطة االجراء  3.13.7.1

 

 

Figure 7 - DSS02.PR.INC.06 – Incident Closure and Evaluation 
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 معلومات إضافية  3.13.7.2

 اغالق الحادث  3.13.7.2.1

ومستعدون للموافقة على يجب أن يتحقق مكتب الخدمة من أن الحادث قد تم حله تماًما وأن املستخدمين راضون  

 إمكانية إغالق الحادث. 

 يجب على مكتب الخدمة أيًضا التحقق مما يلي: 

تحقق وتأكد من أن تصنيف الحادث األولي كان صحيًحا أو ، حيث تبين أن التصنيف  -تصنيف اإلغالق  •

طلب   -الحًقا غير صحيح ، القيام بتحديث السجل بحيث يتم تسجيل تصنيف اإلغالق الصحيح للحدث 

 املشورة أو التوجيه من املجموعة )املجموعات( التي تم حلها ( عند الضرورة. 

القيام بإجراء استدعاءات لرضا املستخدم أو االستقصاء عبر البريد اإللكتروني   -استبيان رضا املستخدم  •

 للنسبة املتفق عليها من الحوادث.

والتأكد من أن سجل الحادث موثق بالكامل حتى القيام بمتابعة أي تفاصيل معلقة  –وثائق الحوادث   •

 يكتمل السجل التاريخي الكامل بمستوى كاٍف من التفاصيل.

تحديد )بالتزامن مع مجموعات التحليل( ما إذا كان قد تم حل الحادث دون   -مشكلة مستمرة أو متكررة؟   •

املزيد من اإلجراءات   تحديد السبب الجذري. في هذه الحالة، من املحتمل أن يتكرر الحادث ويتطلب

الوقائية لتجنب ذلك. في جميع هذه الحاالت، يتم تحديد ما إذا كان قد تم بالفعل رفع سجل للمشاكل  

املتعلقة بالحادث. إذا لم يكن األمر كذلك، فقم برفع سجل مشكلة جديد باالقتران مع عملية إدارة  

 املشكلة حتى يتم بدء اإلجراء الوقائي.

 ق سجل الحادث رسمي. إغال  -إغالق رسمي  •

الحظ أن بعض املؤسسات قد تختار استخدام فترة إغالق تلقائي لحوادث معينة، أو حتى جميعها )على سبيل املثال، 

سيتم إغالق الحادث تلقائًيا بعد يومي عمل إذا لم يقم املستخدم بأي جهة اتصال أخرى(. عند النظر في هذا النهج، 

بشكل   مناقشته   
ً
أوال املستخدمين  يجب  مع  عليه  واالتفاق  جميع  -كامل  يدرك  حتى  واسع  نطاق  على  ونشره 

املستخدمين وموظفي تقنية املعلومات هذا. قد يكون من غير املناسب استخدام هذه الطريقة ألنواع معينة من 

 الحوادث، مثل الحوادث الكبرى أو تلك التي تنطوي على شخصيات مهمة إلخ. 
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 فتح الحوادث احكام إعادة  3.13.7.2.2

على الرغم من كل الرعاية الكافية، ستكون هناك فرص عندما تتكرر الحوادث حتى لو تم إغالقها رسمًيا. يجب أن 

يأخذ االختيار الذي تم اختياره في االعتبار تأثيره على جمع البيانات، بحيث يتم تسجيل التكرار والعمل املرتبط به 

ذه الحاالت، من الحكمة أن يكون لديك قواعد محددة مسبًقا حول كيف بوضوح واإلبالغ عنه بدقة. بسبب مثل ه

ومتى يمكن إعادة فتح الحادث. قد يكون من املنطقي، على سبيل املثال، املوافقة على أنه في حالة تكرار الحادث 

مرتبطة   ولكن بعد هذه النقطة يجب اإلبالغ عن حادثة جديدة ، ولكن  -خالل يوم عمل واحد، فيمكن إعادة فتحه  

 بالحادثة )الحوادث( السابقة.

قد يختلف الحد الزمني / القواعد بين املنظمات الفردية ، ولكن يجب االتفاق على قواعد واضحة وتوثيقها وتقديم 

 التوجيه لجميع موظفي مكتب الخدمة بحيث يتم تطبيق التوحيد. 
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 دعم إدارة الحوادث  3.13.8

 االجراء خريطة  3.13.8.1

 

 

Figure 8 - DSS02.PR.INC.07 – Incident Management Support 
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 معلومات إضافية  3.13.8.2

 سياسات إدارة الحوادث  3.13.8.2.1

 يجب أن يتم اإلبالغ عن الحوادث وحالتها بفعالية و في الوقت املناسب  3.13.8.2.1.1

هذا يعني أن وظيفة مكتب خدمة جيدة لتنسيق االتصاالت حول الحوادث التي تتأثر بها وكذلك أولئك الذين يعملون 

كون االتصاالت من الناحية على حلها. يجب النظر إلى الجمهور الذي يتلقى اتصاالت حول الحوادث لضمان أن ت

 التجارية أو املستوى املناسب من املصطلحات الفنية عندما يكون ذلك مناسبا.

 يجب حل الحوادث خالل اإلطارات الزمنية املقبولة لدى الشركة.  3.13.8.2.1.2

و  موجودة،  األساسية  والعقود  التشغيلية  واملستويات  عليها  املتفق  الخدمة  مستويات  أن  يعني  الوصول  وهذا  أن 

لتسجيل  موجود  املناسب  التكنولوجي  الدعم  وأن  املعروفة،  والتهيئة  الخطأ  ومعلومات  للحوادث،  متاح  السريع 

الحوادث وتصنيفها وترتيب أولوياتها وتشخيصها. يجب توفير املوارد املناسبة لحل الحادث وإتاحة الوصول الكافي 

 شكالت ووضع خطط لتلبية مستويات الخدمة املتوقعة. إلى التقنيات واملوارد الالزمة للعمل على حل امل

 يجب تحقيق رضا العميل في كل األوقات  3.13.8.2.1.3

املهارة   بمستويات  يتمتعون  والذين  تقنًيا  واملدربين  العمالء  نحو  املوجهين  الكافيين  الدعم  موظفي  أن  يعني  وهذا 

 .الصحيحة التي يتم استخدامها بفعالية في جميع مراحل العملية

افق املعالجة والتعامل مع الحوادث مع مستويات وأهداف الخدمة الكلية 3.13.8.2.1.4  يجب أن تتو

هذا يضمن أن أنشطة إدارة الحوادث تدعم مستويات الخدمة وأهدافها من خالل تحديد أولويات تلك األنشطة 

وأهدافها مفهومة بالفعل ومتفق عليها    بناًء على احتياجات العمل الفعلية. وهذا يعني أن مستويات الخدمة املطلوبة 

 من قبل العمل.

 يجب تخزين جميع الحوادث وإدارتها في نظام إدارة واحد 3.13.8.2.1.5

يجب تسجيل وتحديث الحالة واملعلومات املفصلة عن الحادث في الوقت املناسب في سجالت الحوادث. يوفر هذا 

ا به نهائًيا ملعلومات الحوادث و 
ً
يدعم الوصول السهل لجهود اإلبالغ والتحقيق. يجب أن تكون التقنيات  مصدًرا معترف
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املستخدمة لدعم هذا النظام متكاملة تماًما في جميع أنحاء األعمال وأن تتفاعل بسهولة مع تقنيات إدارة الخدمات  

 األخرى التي تستخدم أو توفر املعلومات املتعلقة بالحوادث.

 جميع الحوادث في مخطط تصنيف قياس ي يتسق عبر مؤسسة األعمال.يجب أن تشترك   3.13.8.2.1.6

لألنشطة  أفضل  دعًما  يوفر  وإصالحها.  األخطاء  واستكشاف  الحوادث  معلومات  إلى  أسرع   
ً
وصوال هذا  يوفر 

التشخيصية واالستباقية إلدارة املشكالت. أنه يعني أن هناك مجموعة واضحة املعالم ومتصلة من فئات تصنيف 

املكان. يدرك موظفو مكتب الخدمة والتعامل مع الحوادث الفئات املوجودة وقدرة محدودة على الدخول    الحادث في

 إلى الفئات غير القياسية للحوادث. 

 يجب مراجعة سجالت الحوادث بشكل منتظم للتأكد من إدخالها وتصنيفها بشكل صحيح.  3.13.8.2.1.7

تصنيف ويتم  الحادث دقيقة  أن معلومات  الدعم هذا يضمن  مناطق  قبل  بها من  الوثوق  ويمكن  بشكل صحيح  ها 

األخرى. هذا يعني أن سجالت الحوادث يتم تدقيقها من قبل مصدر مستقل للتأكد من دقتها واكتمالها. يجب أن 

 تكون آليات التغذية املرتدة قائمة إليصال نتائج وقضايا التدقيق إلى موظفي معالجة الحوادث.

ا ومجموعة من حقول املعلومات كلما  ينبغي أن   3.13.8.2.1.8
ً
ا مشترك

ً
تستخدم جميع سجالت الحوادث نسق

ا. 
ً
 كان ذلك ممكن

يضمن ذلك إتاحة جميع املعلومات املطلوبة عن الحوادث بتنسيق مشترك لدعم أنشطة إدارة الحوادث ومشاركتها  

 بسهولة عبر مناطق الدعم األخرى التي تعتمد على معلومات الحوادث. 

يجب وضع مجموعة معايير مشتركة ومتفق عليها لتحديد أولويات الحوادث وتصاعدها حيثما   3.13.8.2.1.9

 أمكن ذلك. 

يضمن ذلك وجود وسائل مقبولة لتحديد أولويات وتصاعد الحوادث استناًدا إلى سياسات متفق عليها وال يحددها  

ايير تحديد األولويات وتصاعد الحوادث  األفراد فقط داخل مؤسسة دعم تكنولوجيا املعلومات. وهذا يعني أن مع

 يتم تحديدها مسبًقا، وإبالغها جيًدا، واملوافقة عليها من قبل كل من تكنولوجيا املعلومات واألعمال. 
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 نماذج الحادث  3.13.8.2.2

فهي تنطوي على التعامل مع ش يء قد حدث من قبل وربما يحدث مرة أخرى.    -العديد من الحوادث ليست جديدة  

السبب، ستجد العديد من املؤسسات أنه من املفيد تحديد نماذج الحادث "القياسية" وتطبيقها على الحوادث  لهذا  

 املناسبة عند وقوعها.

نموذج الحادث هو وسيلة لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها للتعامل مع نوع معين من الحوادث بطريقة متفق  

الدعم أدوات  ذلك استخدام  بعد  يمكن  في مسار   عليها.  "القياسية"  الحوادث  ذلك معالجة  هذا. سيضمن  إلدارة 

 محدد مسبًقا وفي نطاقات زمنية محددة مسبًقا. 

يمكن معالجة الحوادث التي تتطلب معالجة متخصصة بهذه الطريقة )على سبيل املثال، يمكن توجيه الحوادث  

الصلة بالقدرة أو األداء والتي سيتم توجيهها إلى إدارة  املتعلقة باألمان إلى إدارة تأمين سرية املعلومات والحوادث ذات  

 السعة(. 

 يجب أن يتضمن نموذج الحادث ما يلي:

 الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع الحادث  •

 يجب اتخاذ الترتيب الزمني لهذه الخطوات، مع تحديد أي تبعيات أو معالجة مشتركة  •

 املسؤوليات؛ من يجب أن يفعل ما  •

االحتياطات الواجب اتخاذها قبل حل الحادث مثل النسخ االحتياطي للبيانات أو ملفات التهيئة أو   •

 خطوات لالمتثال إلرشادات الصحة والسالمة 

 الجداول الزمنية والحد األدنى الستكمال اإلجراءات  •

 إجراءات التصعيد الذي ينبغي االتصال بها ومتى  •

 اصة فيما يتعلق باألمن والحوادث املتعلقة بالقدرات(. أي أنشطة ضرورية للحفاظ على األدلة )خ •

ذلك  بعد  األدوات  تقوم  أن  وينبغي  االستخدام،  قيد  الحوادث  مع  التعامل  دعم  أدوات  في  النماذج  إدخال  يجب 

 بالتشغيل الذاتي ملعالجة العملية وإدارتها وتصعيدها. 
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 بالخدمة.يجب تخزين نماذج الحوادث في نظام إدارة املعرفة 

 املساعدة الذاتية  3.13.8.2.3

تجد العديد من املؤسسات أنه من املفيد تقديم قدرات املساعدة الذاتية ملستخدميها. وبالتالي، ينبغي أن تدعم هذه 

التقنية هذه اإلمكانية من خالل شكل من أشكال الواجهة األمامية للويب مما يسمح بتعريف صفحات الويب التي 

الذاتية وطلبات الخدمة  تقدم مجموعة م النهاية   -ن قوائم املساعدة  في برنامج معالجة عملية  مع واجهة مباشرة 

 الخلفية.
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 تقارير إدارة الحوادث  3.13.9

 خريطة االجراء  3.13.9.1

 

Figure 9 - DSS02.PR.INC.08 – Incident Management Reporting 
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